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 هذه الطبعة 
 اإهداء من املركز 

وال ي�شمح بن�شرها 
ورقيًا اأو تداولها 

جتاريًا



أبحاث ودراسات
النــدوة التــي أقامها مركــز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي 

 لخدمة اللغة العربية بالشــراكة مع 
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ح  مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية, ١٤٣٦ هـ

فهر�شة مكتبة امللك فهد الوطنية اأثناء الن�شر

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية
 اأبحاث ودرا�شات: ال�شجل العلمي للأبحاث املقدمة يف الندوة التي اأقامها 

 مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خلدمة اللغة العربية بال�شراكة مع 
 ق�شم اللغة العربية واآدابها يف جامعة امللك خالد

 )٢٦ / �شفر / ١٤٣٦ هـ - ١٨ / دي�شمرب / ٢٠١٤ م(. 
/مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية .- الريا�ض، ١٤٣٦ هـ

٢٦٠ �ض؛ ١7 * ٢٤ �شم. - )الندوات وامل�ؤمترات؛ ٨(
ردمك: ٤-٢-٩٠٦٤٨-٦٠٣-٩7٨

 ١- اللغة العربية - ندوات ٢- اللغة العربية - بح�ث    
اأ. العن�ان ب. ال�شل�شلة

دي�ي ٤١٠٫٦٣                  ١٤٣٦/٣٩٥7

رقم الإيداع: ١٤٣٦/٣٩٥٧

ردمك: ٤-2-٩٠٦٤٨-٦٠٣-٩٧٨
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كلمة المركز
الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  يف  والربامج  االأن�شطة  تتكامل 
وامل�ؤ�ش�شات  االأفراد  دعم  يف  العامة  روؤيته  يحقق  فيما  العربية  اللغة  خلدمة 
امل�شرتك،  العمل  من  اإيجابية  حالة  واإيجاد  العربية،  اللغة  خدمة  يف  تعمل  التي 
والت�ا�شل الرباجمي واملعريف؛ حتقيقًا الأهدافه و�شيا�شاته العامة ومتثيًل لل�شم 

الكرمي الذي يت�شرف بحمله، واللغة الكرمية التي يخدمها.

اأمنائه  جمل�ض  وروؤية  العايل  التعليم  وزير  العام  امل�شرف  معايل  من  وبدعم 
اجله�د  تفعيل  منها:  متعددة،  دولية  دوائر  �شمن  العمل  املركز خطته يف  و�شع 
الذي  العربية  باللغة  االحتفاء  يف  الدويل  احلدث  مل�اكبة  ال�شع�دية  امل�ؤ�ش�شاتية 
)ي�م  ١٤٣٦هـ  لعام  العاملي  ي�مها  وي�افق  عام،  كل  من  دي�شمرب   ١٨ يف  ياأتي 
وتقييم  املبادرات،  الإطلق  منربًا  املنا�شبة  لتك�ن  املركز  ويخطط  �شفر(،   ٢٦
اجله�د، والنقا�ض العلمي، واأن يك�ن ي�مًا من االحتفاء ب�شنة من االإجناز ال�شابق 

اأو التهي�ؤ لعام قادم؛ ال اأن تك�ن للحتفاء اخلطابي املجرد.

ين�شط  التي  الرئي�شة  امل�شارات  من  م�شارًا  العربية  للغة  العاملي  الي�م  وميثل 
فيها املركز لتتكامل مع م�شاراته االأخرى يف الن�شر والتعاون الدويل والتخطيط 
اللغ�ي وامل�شروعات العلمية وامل�ؤمترات وغريها؛ اإذ تعد اللغة العربية من اأقدم 
لغات العامل ا�شتخداما واأط�لها عمرا، كما اأنها من اأكرث لغات املجم�عة ال�شامية 
متحدثني، وت�شتمد خل�دها وانت�شارها من ك�نها لغة للقراآن الكرمي الذي يت�شل 
به ُخُم�ض العامل من خلل ا�شتخدام بع�ض كلماتها يف ال�شعائر الدينية الي�مية 
اأو  ثقافية  اأو  ق�مية  الأ�شباب  كثريون  بها  يت�شل  لغة  اأنها  اإلى  اإ�شافة  الرئي�شة، 

علمية.

والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  على  املركز  اقرتح  وقد 
للحتفاء؛  الرئي�ض  امل��ش�ع  ليك�ن  العربي(  )احلرف  م��ش�ع  )الي�ن�شك�( 
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بهذا  والعناية  والعاملي،  املحلي  امل�شت�يني  واإبرازها على  لت�حيد اجله�د،  وذلك 
امل�شار اللغ�ي املهم، وقد اأقرت الهيئة اال�شت�شارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة 

العربية هذا امل��ش�ع وجرى اإعلنه دوليا.

للغة  رمزية  قيمة  من  ميثله  ملا  العربي  احلرف  مل��ش�ع  املركز  اختيار  وياأتي 
والتاريخية،  والثقافية  اجلمالية  الزوايا  من  احلرف  اإلى  ُينظر  حيث  العربية، 
ن  اإ�شافة اإلى اأنه ميثل حلقة ال��شل بني اللغة العربية وبع�ض اللغات االأخرى مما مكَّ
للحرف العربي الدخ�ل يف تك�ينها يف خمتلف الثقافات واحل�شارات الب�شرية.

ولقد كان من اأهم جماالت التعاون وال�شراكة يف برامج االحتفاء: ال�شراكة مع 
كليات اللغة العربية ومعاهد تعليمها واأق�شامها؛ لتنفيذ ندوات علمية متخ�ش�شة 
مع برامج رديفة، حيث و�شع املركز االإطار العلمي العام والغطاء املايل، وترك 
لهذه اجلهات االأكادميية بخربتها العلمية وروؤيتها املتخ�ش�شة جميع التفا�شيل 
وتدقيقها  وحتريرها،  البح�ث،  ومراجعة  والباحثني،  العن�انات،  اختيار  من 
لغ�ًيا، واإعداد الكتب، وتهيئتها للن�شر، بحيث يك�ن العمل تكامليًا يف خدمة اللغة 
املنا�شبة  ت�شبح  بحيث  معرفية،  اأج�اء  من  الندوات  هذه  رافق  ما  مع  العربية، 
جمااًل لتق�مي اجله�د، واإعادة مناق�شة املناهج، واختبار امل�شرية، وه� ما يدفعنا 
اإلى تقدمي مزيد من ال�شكر والتقدير للجه�د اجلادة التي واكبت التح�شري لها 

اأو انعقادها.

الي�م  هذا  يف  اجلامعات  مع  ال�شراكة  ثمرات  من  واحدا  الكتاب  هذا  وميثل 
العاملي، واإننا لن�شكر كل من اأ�شهم فيه باجلهد االإداري والعلمي، ونرج� اأن تكلل 

هذه اجله�د بالنجاح والت�فيق.

وفق اهلل اخلطى، و�شدد االآراء يف خدمة لغتنا ال�شريفة.

الأمني العام

د.عبداهلل بن �شالح الو�شمي
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ندوة

الحرف العربي جمالياته وإشــكاالته
التي اأقيمت احتفاًء باللغة العربية يف يومها  العاملي

26/�سفر / 1436هـ املوافق 18/دي�سمرب /2014م

بال�سراكة بني

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية

و

 جامعة امللك خالد-كلية العلوم الإن�سانية 
ق�سم اللغة العربية واآدابها
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قائمــة األوراق العلميــة المقدمة في الندوة
مقدمهاالورقة العلميةم

١
اللغة العربيزية)الهجينة(يف م�اقع 

الت�ا�شل االجتماعي واأثرها على 
اللغة العربية الف�شحى

اأ.د/ عبدالكرمي علي ع�يف

د/ م�شلم عبدالفتاح ح�شنعن م�شكلت احلرف العربي االآنية ٢
د/ طاهر م�شعد  اجلل�باحلرف العربي .. واالإيقاع ال�شعري ٣

٤
من اأ�شرار احلروف العربية يف 

 �ش�رة القلم 
»امليم والن�ن وال�او اأمن�ذًجا«

د. ف�زي �ش�يلح 

٥
ابتكارات تقنية خلدمة اللغة 

العربية » تقنية املاكرو يف بيئة 
» Microsoft word

د/ يا�شر الدروي�ض 

حرف االألف بني ر�شمني .. مظاهر ٦
االختلف وتن�ع االأغرا�ض البلغية 

د/ �شهري عي�شى مرعي 
القحطاين

حترير     

د/ جمال حممد عطا     
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كلمة رئيس قســم اللغة العربية وآدابها
تعي�ض العربية عر�شها يف كل عام، وحتتل قبًل قل�بنا يف كل اآن. وحني حتتفي 
اإال من  يك�ن فما ذلك  اأن  له  ينبغي  العر�ض كما  بهذا  ال�شع�دية  العربية  اململكة 
منطلق االعتزاز بدورها الريادي اإقليميًا وعربيًا وعامليًا يف رعاية العربية كجزء 

مهم من اله�ية.

اأف�شل  الدور  ذلك  العربية  اللغة  خلدمة  الدويل  عبداهلل  امللك  مركز  وميثل 
متثيل من خلل اهتمام يتزايد باإبراز اللغة العربية يف اأبهى زينتها يف هذا الي�م 
العاملي الذي يت�افق مع ١٨ دي�شمرب من كل عام. وتاأتي ندوة )جماليات احلرف 
العربي( التي اأقامها ق�شم اللغة العربية يف كلية العل�م االإن�شانية بجامعة امللك 
خالد �شمن عدد من االأن�شطة التي ي�شرف عليها املركز يف اأقطار عربية ووطنية  

متعددة.

فكرة  كانت  اأن  منذ  الندوة  بفكرة  الرتحيب  الق�شم  يف  الزملء  ت�لى  وقد 
بها  جامعة  احتفت  ندوة  والق�شم حتى متت  عبداهلل  امللك  مركز  بني  ت�شاورية 
ذلك  متزامنًا  واآدابها   العربية  اللغة  وق�شم  االإن�شانية  العل�م  وكلية  خالد  امللك 
لعدد  العلمية  االأوراق  من  عددَا  ت�شمنت  وقد  املجيد.  العاملي  العربية  ي�م  مع 
كلية  العربية يف  اللغة  الق�شم ويف ق�شم  الف�شلء يف  التدري�ض  اأع�شاء هيئة  من 

البنات، من اململكة العربية ال�شع�دية واليمن وم�شر واملغرب العربي .

االإن�شانية  العل�م  كلية  �شعادة عميد  بذله كل من  باالإ�شادة ما  اأذكر  واإين هنا 
من  كبرية  جه�د  من  ُقدم  وما  ومتابعة،  اإ�شراف  من  ال�شريف  يحيى  الدكت�ر 
من�شق مركز امللك عبداهلل الدويل  يف اجلامعة الدكت�ر حممد ظافر القحطاين 
ومن�شق الندوة الدكت�ر جمال عطا وفريق العمل معهم حتى ا�شت�ت الندوة معطى 
اأكادمييًا حظي بح�ش�ر ونقا�ض كبري من جمه�ر العربية من داخل اجلامعة ومن 
خارجها، طلبًا واأ�شاتذة. واإين هنا اأثمن كثريًا ملركز امللك عبداهلل الدويل هذه 
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اأ�شكر  كما  الندوة،  هذه  اأعمال  متابعة  يف  جه�د  من  بذله  وما   املهمة  البادرة 
اللغة  الزملء جميعًا يف ق�شم  واأ�شكر  للجامعة اهتمامها برعايتها واحت�شانها، 
الندوة  هذه  واإثرائهم  تفاعلهم  على  االإن�شانية  العل�م  كلية  يف  واآدابها  العربية 
-باإذن  قادمة  اأكادميية  معطيات  اأمام  وا�شعة  اآفاقًا  فتحت  ونقا�شات  بح�ارات 
اهلل- تعزز االحتفاء بالعربية يف اأيامها العاملية. ودامت عربيتنا بخري كل عام. 

رئي�س ق�سم اللغة العربية واآدابها 

د. عبدالرحمن بن ح�سن املح�سني
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اللغــة العربيزية )الهجينة( في مواقع 
التواصــل االجتماعي وأثرها على اللغة 

العربية الفصحى
أ.د. عبد الكريم علي عوفـي

جامعة الملك خالد - أبها

المقدمة
العلقة بني اللغة واالإعلم علقة تلزم، وهي اأزلية، الأن اللغة و�شيلة االت�شال 
االأولى التي ا�شتعملها االإن�شان مع بني جن�شه منذ اأن وجد . وقد اأوالها العلماء 
والنف�شانني،  واالجتماعيني،  والفل�شفة،  والفقهاء،  اللغ�يني،  واملفكرون؛من 

واملناطقة - كل ح�شب جماله املعريف - اأهمية بالغة لتف�شري ن�شاأتها وظه�رها.

ولغته  باالإن�شان  املختلفة حتى غدت علقته  االأع�شر  االإعلم عرب  تط�ر  وقد 
االإعلم  كان  اإذا  وتق�ى  وتزدهر  تنم�  فاللغة  وه�يته،  فكره  يف  ت�ؤثر  �شديدة، 
يح�طها بالقدا�شة والرعاية امل�شتمرة، وتنكم�ض وتنحدر اإلى ا�شتعماالت العامة 

واالأميني اإذا انفلت ومل ُيراِع حرمتها وقدا�شتها.

واللغة العربية هي الل�شان اجلامع بني اأفراد االأمة، وهي لغة القراآن، احلاملة 
ل�اء االإ�شلم منذ اأربعة ع�شر قرنا ونيفا، كانت متثل النم�ذج االإعلمي يف تبليغ 
ونقل  واالإ�شلمية  العربية  الثقافة  انت�شار  يف  �شاهمت  وقد  ال�شماوية،  الر�شالة 
يف  الطباعة  ظهرت  وعندما  الط�يلة،  م�شريتها  عرب  وتدوينها  واملعرفة،  العل�م 
طريق  عن  املجتمع  اأفراد  تن�شئة  يف  خطري  دور  للإعلم  كان  احلديث  الع�شر 
ال��شيلة  هذه  عملت  اإذ  ودوريات،  وجملت  �شحف  من  املكت�بة؛  ال�شحافة 
الوعي؛  ون�شر  ال�شعبية  اجلماهري  اأو�شاط  يف  الثقافة  اإ�شاعة  على  الإعالمية 
عربية  بلغة  خاطبته  وريا�شًيا،  واأدبًيا  واقت�شادًيا  و�شيا�شًيا  واجتماعًيا  ترب�ًيا 
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ف�شحى ال ت�ش�بها �شائبة، ثم كان للإذاعة والتلفاز الحًقا دور اأكرث تاأثرًيا، الأنها 
ما  بف�شل  األ�شنتهم  وت�شقل  اأذهانهم  ت�شحذ  بلغة  ال�ا�شعة  اجلماهري  تخاطب 
والتاريخية،  واالأدبية  الثقافية  املختلفة،  براجمها  يف  متن�عة  م�اد  من  تقدمه 
و�شلت  و�شائج  فاأحدثت  وغريها  واالجتماعية،  والرتب�ية،  واالقت�شادية، 
يف  املجتمع  �شخ�شيات-من  ال�شتقطابها  وكان  املجتمع،  اأفراد  وبني  بينها   ق�ية 
براجمها- فكرية متن�عة االجتاهات واالهتمامات اأثر يف جناح دورها االإعلمي 

ون�شر اللغة العربية، واالرتقاء بذوق النا�ض والتاأثري فيهم.

اأما ما و�شل اإليه االإعلم من تط�ر بعد ظه�ر ال�شبكة العنكب�تية وما اأتاحته من 
خدمات عرب م�اقع االت�شال االجتماعي فل يقل اأهمية عن ال��شائل االإعلمية 
التقليدية، هذه ال�شبكة قربت امل�شافات وجعلت العامل قرية ك�نية �شغرية يلتقي 
احلياة  مناحي  يف  معل�مات  تقدم  والأنها  ي�شاوؤون،  وقت  اأي  يف  النا�ض  عربها 

املختلفة؛ كتابة ونطقا و�شمعا و�ش�رة يف اآن واحد.

هذه ال��شائل االإعلمية، تقليدية كانت اأم حديثة، قدمت خدمات كبرية للغة 
العربية منذ ظه�رها. اإال اأنها يف الع�شرين �شنة املا�شية بداأت العلقة بني هذه 
يتعمد  اأحيانا  بل  وال�شعف،  ال�هن  ي�ش�بها  الف�شحى  العربية  واللغة  ال��شائل 
م�شتعمل�ها النيل من الف�شحى والعمل على حتجيمها، الأنها- كما يت�هم�ن- مل 
للعربية  امل�جعة  ال�شربات  اآخر  ولعل  الع�شر،  تعد قادرة على م�اجهة حتديات 
ما جاء من اأبنائها الذين حاول�ا م�شخها وت�ش�يهها بجعلها خليًطا من الرطانات 
االأعجمية وكلم العامة املت�شفل،  ف�شرنا ن�شمع ونقراأ لغة هجينة، الهي ف�شحى، 
)العربيزي،  مثل  عديدة،  بت�شميات  �شم�ها  و�شطى،  لغة  والهي  عامية،  والهي 

وفرانك� اأراب، واأرابي�ض، ولغة ال�شات، وغريها كثري- كما �شرنى الحًقا(.

هذه ال�رقة البحثية حتاول ال�ق�ف عند هذه الظاهرة؛ لتعرف بها من حيث 
واآثارها  منها،  واملجتمع  العلماء  وم�قف  واأ�شبابها،  وم�شطلحاتها،  ن�شاأتها،  

ال�شلبية على اللغة العربية الف�شحى، وكيفية معاجلتها.
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بال�ش�ؤال  عنها  التعبري  ميكن  ال�رقة   تطرحها  التي  االإ�شكالية  فاإن  وعليه 
اجل�هري التايل: ملاذا ت�شعى و�شائل االإعلم على اختلف جماالتها - وال�شيما 
كفل  التي  الف�شحى  العربية  �شرح  تق�ي�ض  اإلى  االجتماعي -  الت�ا�شل  م�اقع 
اهلل لها البقاء واحلفظ حني اأنزل بها كتابه املبني؟ وهذا ال�ش�ؤال ميكن ت�شقيقه 
االأبي�ض من اخليط  نتبني اخليط  تتقاطع معه، حتى  التي  االأ�شئلة  اإلى ع�شرات 
عن  جنيب  الأن  نحتاج  فنحن  بف�شحانا،  املرتب�ض  اخلطر  �شبح  ونبعد  االأ�ش�د، 
الت�شاوؤالت االآتية: ما علقة اللغة باالإعلم؟ وفيم تبدو �شلت القربى بينهما؟ 
اآثارها  وما  املجتمع؟  يف  العامة  احلياة  على  التقليدية  االإعلم  و�شائل  اأثر  وما 
وم�اقع  التقنية  ال�شبكة  اأثر  وما  الف�شحى؟  العربية  على  وال�شلبية  االإيجابية 
اإيجابا، و�شلبا؟ وما  الف�شحى؛  والعربية  الت�ا�شل االجتماعي على قيم املجتمع 
حقيقة اللغة الهجينة )العربيزي(؟ ومن اأوجدها؟ وما هي م�شطلحاتها ؟ وما 
واآثارها  خماطرها  وما  ا�شتعمالها؟  جماالت  وما  ؟  اأبجديتها  وما  ؟  اأ�شبابها 
اللغة  علماء  م�قف  وما  االأمة؟  وه�ية  والف�شحى  العربية  الكتابة  على  ال�شلبية 

منها ؟ وما احلل�ل املمكن تقدميها للحد من امتداد الظاهرة)١( ؟

واحلقيقة اأن االإجابة عن هذه الت�شاوؤالت وغريها كثري يحتاج اإلى فريق عمل، 
واأفكار  وم�شات م�جزة  ال�رقة ه�  تقدمه  ما  فاإن  ولذلك  وا�شعة،  م�شاحة  واإلى 
 ،)٢( املا�شية  ال�شنة  منذ  به  العناية  يف  اهلل  عبد  امللك  مركز  بداأ  م�شروع  لن�اة 
وجامعة امللك خالد باأبها حني تعقد هذه الندوة املباركة، فاإنها ت�شارك املركز يف 

حينما فكرت يف امل��ش�ع وحاولت ال�ق�ف على طبيعة اللغة الهجينة مل اأجد بحثا علميًّا كتب يف امل��ش�ع   )١(
للغة  االأول  للم�ؤمتر  به  تقدمت  الذي  املن�ش�ر  املح�شن  عبد  و�شمية  الدكت�رة  االأ�شتاذة  بحث  با�شتثناء 
العربية وم�اكبة الع�شر، اأما ما كتب فيه فه� مقاالت خمت�شرة لبع�ض االأ�شاتذة واالإعلميني وبع�ض 
رواد م�اقع الت�ا�شل االجتماعي، وهي ال تخل� من فائدة، بع�شها يدع� للظاهرة وبع�شها االآخر يردها. 

وهذه ال�رقة البحثية تاأتي ا�شتكماال لبحث الدكت�رة و�شمية املن�ش�ر.
بنتائج  تزويدي  منه  طالًبا  املركز،  رئي�ض  ٢٠١٤/١١/١٨م،  ي�م  ال��شمي  اهلل  عبد  د.  مع  ات�شال  يف   )٢(
االأيام  هذه  اأ�شدر  املركز  اأن  يل  وذكر  اال�شتبيان،  بنتائج  اأفادين  وقد  املركز.  اأجراه  الذي  اال�شتبيان 
)كتاب لغة ال�شباب يف و�شائل الت�ا�شل احلديثة(، ولعله اأول كتاب يف امل��ش�ع، ومتنيت اأن اأ�شتفيد منه 
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علج بع�ض الق�شايا اللغ�ية امل�شتجدة على ال�شاحة العربية كالتخطيط اللغ�ي، 
والتعريب والرتجمة، واالأمن اللغ�ي، وم�شكلت تعليم اللغة العربية.

المطلب األول: أســباب نشــأة اللغة العربيزية 
ومصطلحاتها:

اأول: ن�ساأتها واأ�سبابها

ظهرت اللغة الهجينة التي ا�شطلح عليها ال�شباب با�شم )العربيزي اأو الفرانك� 
ال�شبابية  الأو�شاط  يف  �شريع  ب�شكل  وتنامت  املا�شية  الألفية  نهاية  مع  اأراب( 
ال�شبكة  وليدة  لغ�ية  ظاهرة  وهي  الثالثة،  االألفية  من  االأخريين  العقدين  يف 
مع  الت�ا�شل  يف  اأ�شحابها  ي�شتعملها  االجتماعي  الت�ا�شل  وم�اقع  العنكب�تية 
اللغات، كاالإجنليزية والعربية واللهجات  با�شتعمال خليط من  البع�ض،  بع�شهم 
واالأردية وغريها  والكردية  والقبطية  كالرببرية  املحلية  اللغات  وبع�ض  الدارجة 
اأن  اإال  العامية،  بالعربية  غالبا  العربية  املجتمعات  امل�لدة يف  اللغة  هذه  وتنطق 
مع  اللتيني،  احلرف  عليها  يغلب  بها  والتلفظ  كتابتها  يف  امل�شتعملة  احلروف 
بال�شيفرة،  تك�ن  ما  اأ�شبه  اللغة  وهذه  التينية  باأرقام  عربية  حروف  ا�شتبدال 

ت�شتعمل يف امل�اقع املختلفة للت�ا�شل االجتماعي والدرد�شة.

االأجنبية  اللغات  اإلى  النزوع  مظاهر  » ومن  اأحمد:  حاج  بت�ل  د.  عنها  تق�ل 
العربية  اللغتني  بني  عريف  زواج  نتاج  وه�  )االأربي�ض(!  اأو  )العربيزي(  ظاهرة 

واالإجنليزية، يتحدث به كثري من �شبابنا و�شاباتنا «)١(

يف هذه ال�رقة البحثية لكن حل�ل م�عد  ت�شليمها اإلى ق�شم اللغة العربية لتح�شري ندوته للي�م العاملي 
اللغة العربية حال دون حتقيق اأمنيتي.  

هل العربية يف خطر ؟. جملة رابطة االأدب االإ�شلمي العاملية االإلكرتونية ٢٠١١/٣/٦م، م�قع الكرتوين   )١(
www.adabislami.org/magazine/2011/03/191 
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الإنرتنتّية ظهرت كحلٍّ و�شٍط, يقومون  اللغة  »اأّن هذه  ويرى م�شتعملوها 
العربّية,  اللغة  على  توؤثر  اأّنها  يعتقدون  ل  اأنهم  كما  للرتفيه,  با�شتخدامها 
من  اأّنه  ا  خ�شو�شً والنت�شار  القبول  لقت  �شبابّية  �شرعة  واأخرًيا  اأوًل  فهي 
ل  لذا  اللغة,  هذه  ُيتقنون  ل  الأهل  اأن  توقعوا  لو  �شيفرة,  اعتبارها  املمكن 
يظنون اأن هذه اللغة لي�شت يف �شبيلها لالنح�شار ما دام اأعداد ال�شباب املقبلني 

على ا�شتخدام الإنرتنت يف زيادة.«)١(

للبح�ث  الق�مي  املركز  يف  حمم�د  �شلح  علي  الدكت�ر  اأعدها  درا�شة  ويف 
االجتماعية واجلنائية بالقاهرة ذكر فيها اأن هذه لغة م�ازية، وهي �شبيهة بلغة 
ال�شباب  اختارها  لغة  املا�شي،  القرن  من  الثمانينيات  يف  ظهرت  التي  الفهل�ة 
تعك�ض ثقافته و�شل�كه، ومترده على املجتمع، عادت هذه اللغة يف �ش�ء املتغريات 

االقت�شادية واالجتماعية واالإعلمية، و�شاعد على انت�شارها االإنرتنت)٢(.

ويرى بع�ض ال�شباب واالإعلميني يف م�شر اأن الظاهرة انطلقت من م�شر منذ 
�شن�ات كلغة ت�ا�شل بني ال�شباب عرب االإنرتنت، و�شميت »عربيزي« اأو »فرانك�«، 
ويع�د �شبب وج�دها اإلى ر�شائل اجل�ال يف بداية االأمر، والدرد�شة عرب االإنرتنت، 
واخلليج  ال�شع�دية  كبرًيا يف  وقب�اًل  لتجد �شدى  العربية،  الدول  اإلى  انتقلت  ثم 

خلل الع�شرية االأخرية )٣(.

تت�شف  اللغة  هذه  باأن  لعام٢٠١١/٢٠١٠  العربي  املعرفة  تقرير  يف  جاء  وقد 
ال�شبكة يف  ال�شباب على  التي ي�شتخدمها  امل�شتعملة  الكلمات واجلمل  بـ: »ركاكة 

م�قع  القطرية،  الراية  اجلديد،  الن�ضء  على  وخطرها  »العربتيني«  ظاهرة  ود..  هم�شة  املالكي:  م�زة   )١(
الكرتوين. 

و�شائط  يف  العربية  اللغة  تهجني  اأو  اجلديد  االإعلم  و�شائط  يف  العربنجليزية  عي�شاين:اللغة  رحيمة   )٢(
االإعلم اجلديد؛ االإنرتنت وتطبيقاتها اأمن�ذجا، �ض ٢٠.

دميا حمبوبة:العربيزي تهدد اللغة العربية، الغد االأردنية. االثنني ٣٠ كان�ن االأول / دي�شمرب ٢٠١٣   )٣(
ww.alghad.com/.../565064- .
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املدونات وم�اقع الت�ا�شل االجتماعي،... يغلب فيها ا�شتخدام اللهجات العامية 
اأو الكتابة بحروف التينية، حت�لت معها اللغة العربية اإلى لغة هجينة«)١(.

امل�شرية  املدونات  من   ٦7،٨ اأن  بحثها  يف  عي�شاين  رحيمة  الدكت�رة  وتذكر 
اأغلبها تخلط بني العامية والف�شحى، وكتابة الر�شائل الق�شرية تكتب باحلروف 

اللتينية واالأرقام بدل احلروف العربية)٢(.

اأما الدكت�رة و�شمية املن�ش�ر فت�ؤكد اأن هذه الظاهرة العربيزية »اأ�شد ما فيها 
اأن  وقًعا وتاأثرًيا و�شرعة انت�شار ه� ظاهرة االنحراف يف الر�شم الكتابي، فبعد 
االإملئية  لتم�شخها مكت�بة، فاالأخطاء  ا�شتجدت ظروف  اللغة ملف�ظة  ت�ش�هت 
والنح�ية ال ترباأ منها املخاطبات الر�شمية، وال ت�شلم منها التعاميم االأكادميية 
اإلى مرتبة متقدمة يف  اأرقى امل�ؤ�ش�شات التعليمية التي تن�شد االمتياز وتتطلع  يف 
تهجينه  وا�شتكمل  املحدثة،  اللغة  يف  الكتابي  الر�شم  حت�ر  وقد  اجل�دة.  �شباق 

بالرقمنة، والتزم كثري من ال�شبيبة باخلط اللتيني«)٣(.

مرتبطة  اأنها  على  جممع  فالكل  العربيزية  الظاهرة  ن�شاأة  اأ�شباب  عن  اأما 
املختلفة،  وو�شائلها  العنكب�تية  ال�شبكة  �شهدته  الذي  احلديث  التقني  بالتط�ر 
عنها،  ينف�شم  ال  وثيًقا  ارتباًطا  بها  يرتبط  وجعلته  ال�شباب  اإليها  جذبت  الأنها 
وذلك ملا تقدمه له من خدمات �شريعة ومتن�عة،مل يجدها من قبل يف ال��شائل 
قدميه  االإعلمي  باجلانب  الظاهرة  هذه  ارتبطت  ومهما  التقليدية،  االإعلمية 
االت�شال  طرق  يف  تداعيات  من  احلديثة  التقنية  اأفرزته  ما  وال�شيما  وحديثه، 
اأ�شباًبا  ثمة  فاإن  االجتماعي،  الت�ا�شل  وم�اقع  العنكب�تية  ال�شبكة  ال�شريعة عرب 
بديًل  اتخاذها  اإلى  وتدفعهم  �شبابنا  عق�ل  تاأخذ  اأن  للعربيزية  �ش�غت  اأخرى 

و�شائط  يف  العربية  اللغة  تهجني  اأو  اجلديد  االإعلم  و�شائط  يف  العربنجليزية  اللغة  عي�شاين:  رحيمة   )١(
االإعلم اجلديد؛ االإنرتنت وتطبيقاتها اأمن�ذجا، �ض ٢٠.

املرجع ال�شابق، �ض١.  )٢(
من ا�شتعماالت اللغة املحدثة - العربيزي، �ض ٤٤٥.  )٣(
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للعربية، وه� ماتبينه اأق�ال العلماء واملفكرين واالإعلميني وغريهم ممن عن�ا 
ي�شخ�ش�ن  للظاهرة  فاملتتبع�ن  املختلفة،  امل�اقع  نقلتها  التي  كتاباتهم  يف  بها 
االأ�شباب التي كانت وراء انت�شار الظاهرة يف ال��شط ال�شبابي على النح� االآتي:

احلديثة . ١ بالتقنية  الظاهرة  هذه  ربط  اأن  املن�ش�ر  و�شمية  الدكت�رة  ترى 
جمتمعات  يف  العربية  الينطق�ن  ممن  غرينا  عند  مقب�ال  اأمًرا  يك�ن  قد 
اأخرى، الأن التقنيات التي خدمت العربية كثرية وراقية الميكن جح�دها، 
اأما الدع�ة ل��شع ر�شم واأبجدية جديدة للعربيزي فاأمر يحتاج اإلى وقت 

وجهد، وخماطره اأكرث من نفعها)١(.

كما يرجع بع�شهم ن�شاأتها اإلى ظه�ر برامج الدرد�شة يف الت�شعينيات التي . ٢
مل تتح �ش�ى احلروف اللتينية للكتابة، مما اأجرب الكثري من العرب على 
ا�شتخدام احلروف اللتينية. ومن املعل�م اأن برامج الدرد�شة ظهرت قبل 
البلدان العربية، ومل تكن  ظه�ر الهاتف املحم�ل والر�شائل الق�شرية يف 
احلروف العربية متاحة يف االأجهزة احلا�ش�بية و�شبكة االإنرتنت، وللعرب 
ال�شفر  ج�ازات  يف  اأ�شماءهم  يكتب�ن  حيث  باللتينية  الكتابة  يف  �شابقة 

بالعربية واللتينية)٢(.

عامة . ٣ العربي  ال�طن  عم  الذي  االأجنليزية  للغة  اخلطري  االكت�شاح  اإن 
التعليمية  وامل�ؤ�ش�شات  وال�شارع  االأ�شرة  و�شمل  االأخريين،  العقدين  يف 
جعل  وال�شيا�شية،  واالإدارية،  واالجتماعية  واالقت�شادية  والثقافية 
اأو  اللغة  هذه  ي�شتعمل  مل  اإذا  منه -  ال�شباب  - وال�شيما  العربي  االإن�شان 
متخلف  فه�  املغاربية  البلدان  يف  احلال  ه�  كالفرن�شية،كما  غريها، 
االإعلم  و�شائل  ترويج  االكت�شاح  تاأثري هذا  . وقد زاد من  وغري متح�شر 

من ا�شتعماالت اللغة املحدثة - العربيزي، �ض ٤٣١.  )١(
العدد  يناير ٢٠١٤ -  الثلثاء، ١٤  القب�ض  للجميلة:  ال�شباب.. وال عزاء  لغة  العربيزي:  حممد حنفي:   )٢(

  .١٤٥٩٢
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املختلفة لهذا االمتداد، فكرث �شي�ع املفردات االأجنبية على األ�شنة النا�ض؛ 
والثنائية  االزدواجية  ب�شب  اللغات  وتعددت  وعمااًل،  واأ�شاتذة  طلبة 
فكل  الدرا�شية،  املناهج  ا�شتقرار  عدم  املنحى  هذا  وغذى   اللغ�ية، 
لغتهم،  على  عامة  ال��شع  وانعك�ض  و�شل�كهم،  ال�شباب  قيم  يف  اأثر  ذلك 

فا�شتعا�ش�ا عنها بغريها. 

املحطات . ٤ من  الكثري  على  نراه  ما  ه�  �ش�ًءا  اأكرث  االأمر  يجعل  »ما  ولعل 
اأو املحطات االإذاعية من برامج ولقاءات؛  التلفزي�نية  الف�شائية العربية 
اللغة  االبتعاد متاًما عن  العامية مع  باللغة  الكثري منها يقدم  اأ�شبح  فقد 
تلك  االإجنليزية يف كلم  اللغة  كلمات من  واإدراج  بل  الف�شحى،  العربية 
الربامج بداًل من اإدراج اللغة الف�شحى، واأ�شبحت كل قناة ف�شائية ُتبثُّ 
من بلٍد ما كثرًيا ما َتتحدث باللهجة العامية لتلك البلدان ويحاول مقدم� 
الربامج اأن يظهروا اأنف�شهم وكاأنهم متط�رون وح�شاري�ن وخفيف� الظل 

الأنهم ي�شتخدم�ن تلك اللهجة العامية ال�شرفة«)١(.

القن�ات  �شاعة  وع�شرين  اأربع  مدى  على  تطبيقًيا  ت�ؤكده  الق�ل  هذا 
بالغناء  اخلا�شة  القن�ات  من  وغريها  كاملرقاب،  الرتاثية،  الف�لكل�رية 
والرق�ض وامل�شابقات، اإْذ ن�شمع على األ�شنة اإعلمييها العجب العجاب يف 
ال�شفلي  ال�شريط  على  نقراأه  ما  ذلك  من  واالأمر  واالأدهى  اللغة،  ت�ظيف 
م�شاعر  عن  يزعم�ن -  - كما  تعرب  مم�ش�خة  لغة  من  القن�ات  لهذه 
فهم  االآخرين  م�شاعر  ي�شتثريون  اأنهم  دروا  وما  م�شاهديها،  واأحا�شي�ض 
مي�شخ�ن العربية باأل�شنتهم واأقلمهم وو�شائلهم. فاأين دورهم يف الدفاع 

عن اللغة العربية ؟

اآندي حممد حجازي:العربيزية.. لغة الع�شر اأم �شياُع ه�ية؟.جملة ال�عي االإ�شلمي، العدد٥٥٠- ماي�   )١(
٢٠١١م. االأردن.
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وامل�بايل  واالإنرتنت  الكمبي�تر  نا�شر وج�دها بق�له:«اإن  الدكت�ر  ويربر 
له  نحت  حتى  العربي  ال�شباب  بني  الت�ا�شل  مفردات  من  الكثري  وا  غريَّ
االإلكرتونية، رمبا  الر�شائل  وتبادل  »ال�شات«  اأثناء  ي�شتخدمها  لغة خا�شة 
واحلرية  التميز  عن  تعبريها  اأو  تقنًيا،  ا�شتخدامها  و�شه�لة  ل�شرعتها 

ومرونتها يف جل�شات الف�شف�شة«)١(.

يعالج  نا�شر  فالدكت�ر  غريًبا،  ا  تناق�شً يحمل  نف�شه  الن�ض  هذا  اإن 
يكتب  اأن  مقدوره  يف  األي�ض  لها،  ميكن  نف�شه  ال�قت  يف  ولكنه  الظاهرة، 
النقال   اأو  واجل�ال  ال�شبكة،  اأو  وال�شابكة  )احلا�ش�ب،  يق�ل:  و  البديل 

واملحادثة( بدل)الكمبي�تر واالإنرتنت وامل�بايل وال�شات(.

الدوافع . ٥ نفهم  لكي  فيق�ل:«  بارون  خ�شر  د.  النف�شي  اال�شت�شاري  اأما 
التي جتعل ال�شباب يبتكر لغة جديدة خا�شة بهم، ال بد اأن نفهم اأوال اأن 
ال�شباب يعني التمرد وحتدي كل �شلطة، من هذا املنطلق فالـعربيزي لغة 
يف  ن�شاأوا  ال�شباب  ه�ؤالء  اأن  نن�شى  اأال  ويجب  ال�شرية،...  بال�شفرة  اأ�شبه 
ع�شر ت�شيطر عليه التكن�ل�جيا، ويتقن�ن التعامل معها بدرجة ال ت�شدق، 
ويف هذا االإطار ظهرت لغة العرابيزي التي ال اأظن اأنها ت�شكل خطًرا على 
كل  اإلى  الت�ق  اإلى  ي�شري  جديد  �شبابي  ابتكار  هي  واإمنا  العربية،  اللغة 
جديد، واإن كنا نخاف حًقا على ه�ؤالء ال�شباب من هذه اللغة، فل بد اأن 
نعي �شكاوى االأجيال اجلديدة من �شع�بة اللغة العربية، فل بد اأن يبحث 
نبحث  واأن  منها  ال�شباب  نف�ر  اإلى  اأدت  التي  االأ�شباب  املتخ�ش�ش�ن عن 

عن اأ�شاليب جديدة ت�شاهم يف ع�دة امل�دة بينهم وبني لغتهم االأم«)٢(.

)١(  هندبداري:اللغات االأجنبية والعامية تهدد اللغة العربية، حتقيق:، ملتقى اأهل اللغة لعل�م اللغة العربية. 
-  2349=www.ahlalloghah.com/showthread.php?t

العدد  يناير ٢٠١٤ -  الثلثاء، ١٤  القب�ض  للجميلة،  ال�شباب.. وال عزاء  لغة  العربيزي:  حممد حنفي:   )٢(
 . ١٤٥٩٢
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اإلى . ٦ اأن �شبب ن�ش�ء الظاهرة ال يرجع  اآل �شريدة  ويرى د. علي بن ماجد 
الت�ا�شل  الغاية حتقيق  واإمنا  النا�ض،  بع�ض  يروج  كما  الف�شحى  حماربة 
بني م�شتعملي العربية والعمالة ال�افدة التي تعدد لغاتها ح�شب انتماءاتها، 
الأن هذه العمالة  جاءت »اإلى اململكة وهي ال تعرف �شيًئا عن اللغة العربية، 
ومل تخ�شع لتعليم ر�شمي اأو غري الر�شمي عن اللغة العربية؛ ومع �شرورة 
ت�ا�شلها مع املجتمع اجلديد الذي قدمت اإليه، كان وال بد من تط�ير لغة 
ن�شاأت  هنا  ومن  اجلديدة،  الثقافة  هذه  لغة  مع  لتت�ا�شل  ومب�شطة  �شهلة 
هذه اللغة التي ن�شمعها ون�شتخدمها حينما نت�ا�شل مع هذه االأقليات«)١(.

ما  بقدر  الظاهرة  ل�ج�د  علي  الدكت�ر  يقدمه  الذي  التعليل  هذا  اإن 
يعك�ض طبيعة ت�ا�شل العمالة االأجنبية مع اأبناء املنطقة فاإنه تعليل الُي�شلَّم 
به، الأنه يفرت�ض يف هذه العمالة اأن تتلقى قدًرا من تعلم العربية ال�ظيفية 
فيها.ولكن  يعمل�ن  التي  املجتمعات  مع  طبيعًيا  ت�ا�شًل  لها  حتقق  التي 
اأبناء  ماعليه  ه�  العمالة  هذه  عند  اللغ�ي  امل�شلك  من  واأمر  اأ�شد  ماه� 
املجتمعات العربية، م�شرًقا ومغرًبا، فاجلميع على حد �ش�اء، والل�م علينا 

نحن اأبناء العربية الذين مكنا للغة غرينا وفرطنا يف لغتنا.

ويرى الدكت�ر خ�شر بارون اأن ثمة دوافع نف�شية واجتماعية تدفع ال�شباب . 7
ال�شتعمال العربيزي لغة �شرية يف ع�شر التيكن�ل�جية، والعربيزي يف راأيه 
عزوف  �شبب  عن  البحث  منا  واملطل�ب  الف�شحى  على  خطًرا  ت�شكل  ال 

ال�شباب عن لغتهم)٢(. 

علي بن ماجد اآل �شريدة:اللغة الهجني.. لغة العمالة ال�افدة بني ال�شرر وال�شرورة. الريا�ض االإلكرتونية    )١(
www.alriyadh.com/623569  - .اخلمي�ض ١٠ جمادى االأولى ١٤٣٢ هـ

العدد يناير ٢٠١٤ -  الثلثاء، ١٤  القب�ض  للجميلة،   ال�شباب.. وال عزاء  لغة  حممد حنفي:العربيزي:   )٢( 
. ١٤٥٩٢ 
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 ويف املجتمع االأردين يرى اخلرباء والرتب�ي�ن اأن طغيان الثقافة الغربية . ٨
الطلب  جعل  اجلامعية،  التعليمية  الربامج  على  االإجنليزية  و�شيطرة 
فهم  و�شخرية،  ازدراء  نظرة  العربية  اللغة  اإلى  ينظرون  والطالبات 

ميجدون االإجنليزية، الأنها لغة احل�شارة وحتقيق الرغبات.

ال�شباب ي�شخرون  العربية هيثم �شرحان:«بع�ض  اللغة  اأ�شتاذ علم  يق�ل 
اأنها  يعتقدون  فهم  بها،  والتعامل  ا�شتخدامها  العربية وميقت�ن  اللغة  من 
هذا  ا�شتمر  ما  واإذا  والرغبات...  احلياة  متثل  االإجنليزية  واأن  عتيقة 
االجتاه يف اإهمال لغة ال�شاد و�شي�ع العربيزي فيمكن اأن تك�ن العربية يف 

خطر«)١(.

اجلامعيني -  عند  - وال�شيما  ال�شباب  لدى  الدونية  النظرة  هذه  اإن 
الروحي  االغرتاب  تعك�ض  نظرة  وهي  العربية،  البلدان  يف  عامة  ظاهرة 
والفكري واالن�شلخ عن مق�مات االأمة عند ه�ؤالء ال�شباب، لذلك ينبغي 
جادة  اإلى  �شبابنا  لتعيد  االأمر  تتدارك  اأن  الفاعلة  االأطراف  كل  على 

ال�ش�اب فيحب لغته ووطنه، ويحافظ على دينه وه�يته.

اأن . ٩ الف�شحى  العربية  ب�ش�ؤون  واملعنيني  املتخ�ش�شني  من  الكثري  ويرى 
وال�شعف  العربيزية،  الظاهرة  وانت�شار  ذي�ع  يف  خطري  دور  له  االإعلم 
اللغ�ي الذي ي�ش�د ال��شط الطلبي، بل جعل بع�شهم هذا املنحى اخلطري 

للإعلم خيانة للغة. 

اللغة  هذه  اأهل  يخ�ن  كي  �شبب  اأي  ي�فر  ال  »ذلك  حبيب:  هاين  يق�ل 
بالطغاة  امل�شك�ن  فال�طن  وتعميمها،  تط�يرها  يف  يق�شروا  اأو  لغتهم 
احلاكمني، مثًل، ال يربر خيانة هذا ال�طن، و�شائل االإعلم، كما ال�شا�شة، 

»دميا حمبوبة:العربيزي« تهدد اللغة العربية، الغد االأردنية. االثنني ٣٠ كان�ن االأول / دي�شمرب ٢٠١٣   )١(
. ww.alghad.com/.../565064-
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كما برامج التعليم، كلها متعن يف خيانة هذه اللغة، م�شل�شلت التليفزي�ن 
الربامج  بع�ض  فاإن  ذلك،  من  واأكرث  اخليانة،  هذه  يف  ت�شهم  املدبلجة 
املتعلقة بامل�شابقات، ذات ال�شعبية الهائلة، متعن اأكرث من غريها يف هذه 
واالأمثلة كثرية على كل ه�ؤالء  الربامج..  اأ�شماء هذه  اخليانة، من خلل 
العربية،  للأمة  احلقيقية  اجلامعة  اللغة،  هذه  اغتيال  يف  يتبارون  الذين 
والتي ت�حد وما تزال كافة املعتقدات الدينية وال�شيا�شية حتت عباءة هذه 

اللغة الق�مية«)١(.

التداويل . ١٠ املجال  يف  االإعلم   خط�رة  اأدراوي  العيا�شي  الدكت�ر  وي�ؤكد   
التداويل  املجال  اللغة يف  التفريط يف هذه  فيق�ل:«اإن  العربية  اللغة  على 
االإعلمي - حيث اأن االإعلم ه� ال�شانع االأ�شا�ض للت�ش�رات والتمثلت، 
وامل�شكل االأبرز لل�عي واالإدراك - اإمنا ه� تفريط يف املرجعية احلا�شنة 
احل�شاري  واالمتلء  التاريخي،  العمق  يف  االمتداد  ق�امها  والتي  لها، 
واالن�شجام بني العنا�شر املك�نة لها، وما ي�شتتبع ذلك من اأ�شالة وثبات، 
تبني -  - كما  اأ�شحت  التي  الهجينة(  )اللغة  عليه  حتيل  ما  نقي�ض  على 
ه�ية  ال  )لغة(  هي  مبا  املعا�شر،  االإعلمي  للخطاب  املميزة  العلمة 
حقيقية لها، وال مرجعية حمددة حت�شنها. اأو اأنها - يف اأح�شن االأح�ال - 
ف�شيحة -  لغة  عاميات -  )عامية -  مدجنة(:  هجينة  )ه�ية  ذات 
اإجنليزية - فرن�شية، اإلخ(. واأي ل�شان بهذه امل�ا�شفات ال ميكن اأن ي�شهم 
يف خلق االإبداع، اأو بناء فكر، اأو �شناعة ثقافة )باملعنى االإيجابي العميق(. 
ال  للأمة  احل�شارية  الرتبة  عن  الغريب  الل�شان  اإن   ... الق�ل:  ليمكن  بل 
ميكن اأن ي�لد اإال )ثقافة غريبة( و)فكرًا مغرتًبا(، بل اإن�شاًنا مغرتًبا عن 
حميطه املحلي والك�ين لك�نه يفقد �شاحبه حقيقة وج�ده و�شميم ه�يته 

هاين حبيب:العربية: لغة.. يخ�نها اأهلها!! - االأيام، االحد ٢٢ كان�ن االأول ٢٠١٣.  )١( 
www.al-ayyam.com/article.aspx?did=229875. 
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اأنها  على  تق�شر  اأال  ينبغي  اللغة  اإلى  )فالنظرة  لهذا  االأم(.  اللغة  )اأي 
يتجلبب  اإعلمي  تلفزي�ين  فتح  �ش�ى  اأو  ا�شتهلكية جديدة،  �ش�ق  جمرد 
لها  مغربة(،  هجينة  بلغة  يرطن  ك�نه  جهة  من  واإمنا  العربية،  بالعباءة 

تداعيات خميفة على االإن�شان والفكر والثقافة واحل�شارة«)١(.

ويعجب بع�شهم من مفارقات الزمان الذي نعي�شه، ويرجع م�شكلة العربية . ١١
الذي  التط�ر  من  الرغم  على  حمايتها،  عن  االإعلم  و�شائل  تراجع  اإلى 
كبري  باحرتام  تعامل  كانت  العربية  »فاللغة  املختلفة  املجاالت  يف  ح�شل 
 % ٨٠ مت��شطه  ما  �شملت  حيث  جمتمعاتنا،  يف  �شائدة  االأمية  كانت  حني 
والن�شر  الطباعة  وو�شائل  الثقافية  اأو�شاعنا  كانت  وحني  ال�شكان،  من 
تراجعت  حني  ولكن  االآن،  عليه  هي  مما  بكثري  ت�ا�شًعا  اأكرث  واالت�شال 
الطباعة  و�شائل  وتقدمت  واجلامعات،  املدار�ض  وعمت  االأمية،  ن�شبة 

والن�شر، لقيت اللغة العربية ذلك امل�شري البائ�ض«)٢(. 

وللخروج من هذه ال��شعية اخلطرية املحدقة باللغة العربية يرى االإعلمي . ١٢
يف  ال�شقريي  اأحمد  االأ�شتاذ  للعربية  واالأ�شيل  التاريخي  بالبعد  ال�اعي 
احللقة الثالثة من برناجمه ال�شيق )خ�اطر٣( »اأن ال�عي باللغة العربية 
يجب اأن ي�شل اإلى مرحلة ممار�شة ي�مية والتحام فكري نابع عن وعي من 
يلغي  ال  االأمر  اأن هذا  مبيًنا  بها،  واالفتخار  االأم  لغتهم  لقيمة  االأ�شخا�ض 
اأ�شكالها،  بكل  الب�شرية  التنمية  لتحقيق  االأخرى  اللغات  تعلم  اأهمية ودور 
ولكن اللغة االأم هي ال��شيلة االأ�شمى للتعبري عن الذات وال�شخ�ض والفكر، 

العيا�شي اأدراوي:اللغة العربية واالإعلم: طم�ح االنت�شار وحتدي االنك�شار، املجلة العربية - ثقافتك،   )١(
 اأب� ظبي، االإمارات، اخلمي�ض: ٢٠١٣/٠٩/٠٥ . اخلمي�ض  :  ٢٠١٣/٠٩/٠٥ 

ww.arabicmagazine.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?Id=2947 

جمانة اأ�شعد ال�شامي:اللغة العربية يف االإعلم .. بني التاأ�شيل والت��شيل  جريدة الريا�ض .  )٢( 
www.alriyadh.com/780228  
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كل  وعلى  اإن�شان،  لكل  واله�ية  ال�ج�د  اإثبات  مبداأ  حتقق  التي  هي  وكذا 
اأر�ض ويف كل ح�شارة«)١(. 

اأراب يف  الفرانك�  اأو  العربنجليزية  التي كانت وراء ظه�ر  االأ�شباب  اأهم  هذه 
امل�شطلحات  هي  فما  ل�شخ�شيتهم.  مميزة  علمة  واأ�شبحت  ال�شبابي  ال��شط 

التي يعربون بها عن عاملهم اللغ�ي ؟

ثانًيا: م�سطلحاتها 

للداللة على  واحد  با�شتعمال م�شطلح  بلغتهم  واملعني�ن  العربيزي�ن  يكتفي  ال 
عاملهم اللغ�ي، بل جند هم جميًعا يطلق�ن م�شطلحات كثرية على هذا العامل 

االفرتا�شي.

وليت االأمر ت�قف عند هذا احلد اال�شطلحي، اإذ اللغة التي يكتب�ن بها اأغلب 
مفرداتها وتراكيبها رم�ز ا�شطلحية يعجز من ال ينتمي اإلى فئتهم عن فهمها، 

واإن ا�شتفتيت فيها كربيات املعاجم لفهم دالالتها فاإنك لن جتد �شالتك فيها. 

العامية  عن  حديثها  اأثناء  يف  الربيكي  فاطمة  الدكت�رة  ق�شدته  ما  وهذا 
-بحروف  االأجنبية  االخت�شارات  ا�شتخدام  ه�  الثاين  »واخلطر  االإنرتنيتية 
ْ�ٌن للعربية عن  عربية- يف املحادثات العربية، وال اأعرف هل اأف�شر هذا باأنه �شَ
ب�شلحية  االقتناع  وعدم  ووافد  اأجنبي  ه�  ما  لكل  ا�شتح�شان  اأو  بها؟!  العبث 
اللغة العربية للتعبري عن روح الع�شر كما ينبغي؟؟!! ونتيجة لهذا اأ�شبحت لغة 
كلمات  من  هجيًنا  مزيًجا  )االإنرتنتي(  اجليل  هذا  اأفراد  من  كبرية  �شريحة 
ت على  ت كلُّها على �شطر واحد وُعِر�شَ فَّ واأحرف عربية واأخرى اإجنليزية، ل� �شُ
ملا  مثًل  فقط  �شن�ات  ع�شر  قبل  عاملنا  غادروا  الذين  العربية  اللغة  علماء  اأحد 

متكنوا من فهمه اأو التقاط املعنى املت�شمن فيه«)٢(.

ن�ف امل��شى:عربيزي التكن�ل�جيا تقتل لغةال�شاد، م�قع م�شارات. التاريخ: ١٥ اأبريل ٢٠١٢ ٠  )١(
فاطمة الربيكي: االإنرتنيتية  واللغة العربية، �شبكة املعرفة املجتمعية، كنانة اأونلين.   )٢(
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الظاهرة:  هذه  على  الهجينة  اللغة  م�شتعمل�  يطلقها  التي  امل�شطلحات  فمن 
العربيزي، العرابيزي، العربيزية، عربتيني، العربتيني، العربنجليزية، اأرابي�ض، 
االأجنل� عربي، العرن�شية، عراب فرانك�، فرانك� اأراب، الفرانك� اأرابيا، االإمييل، 
والرو�شنة، كما يطلق�ن عليها اأي�شا: لغة ال�شات، لغة الدرد�شة، لغة ال�شباب، لغة 
ي�شيف�نها  وقد  االأ�شرار،  لغة  احل�شارة،  لغة  الع�ملة،  لغة  الع�شر،  لغة  امل��شة، 
لغة  الفي�شب�كية(،  )اللغة  ب�ك  الفي�ض  لغة  عنها:  فيق�ل�ن  االإلكرتونية  للم�اقع 
ا�شتعرا�ض   لغة  املا�شينجر،  لغة  االإلكرتوين،  الربيد  لغة  الي�تي�ب،  لغة  الت�يرت، 
لغة ال�شكايب، وهذه امل�شطلحات تت�الد وتتكاثر بازدياد عدد م�شتعمليها ون�عية 

امل�اقع الت�ا�شلية.

ويلحظ اأن بع�ض هذه امل�شطلحات منح�تة من العربية واالإجنليزية، كما يف 
يف)العرن�شية،  كما  والفرن�شية،  العربية  من  وبع�شها  اأرابي�ض(  )العربنجليزية، 
عراب فرانك�، وفرانك� اأراب، الفرانك� اأرابيا(، وبع�شها من العربية واللتينية، 
 The( ي�شمى  مما  جاءت  مثل  ال�شات  ولغة  العربتيني(  )عربتيني،  يف  كما 

.)Arabic chat alphabet

 ،Pidgin Language وي�شميها املخت�ش�ن والعارف�ن مبخاطرها اللغة الهجني
الأنها خليط من لغات متعددة، العربية واالإجنليزية والفرن�شية، والعامية، وهي 
العربي  بلدان اخلليج  العمالة يف  امل�شتعمر، ولكرثة  لغة  بلد عربي ح�شب  يف كل 

ي�شميها املتخ�ش�ش�ن يف هذه املنطقة لغة العمالة املك�شرة)١(.

واحلقيقة اأن لغة العمالة ن�ع من امل�شخ الذي تعرفه العربية يف اخلليج العربي، 
والثقافية  الطبقية  انتماءاتهم  اختلف  على  املنطقة  اأبناء  تك�ينه  يف  ي�شاهم 
هذا  يف  عنها  احلديث  يتعذر  لظروف  وذلك  مبخاطرها،  وعي  دون  والتعليمية 

ال�شياق)٢(.

علي بن ماجد:اللغة الهجني.. لغة العمالة ال�افدة بني ال�شرر وال�شرورة، الريا�ض االإلكرتونية.   )١(
لغة العمالة يف بلدان اخلليج العربي واأثرها على اللغة العربية من امل��ش�عات التي حتتاج اإلى درا�شة.  )٢(
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لقد اأ�شحت الكتابة »العربية بحروف واأرقام التينية خيار االأكرثية من �شباب 
الذي  ال�قت  بالعربية! يف  للت�ا�شل  ي�شتخدمها  فـ)٨٤ %( منهم  العربي،  العامل 
[ جند ] 7٨% من امل�شتخدمني العرب للإنرتنت ال يتقن الطباعة العربية! وما بني 
مع و�شد كان من ال�شباب من حمل الق�شية على عاتقه واجتهد لي�جد احلل�ل، 
كما كان هناك من مل ير ق�شية من االأ�شل ليجتهد من اأجلها، وثالث ورابع يرى 
يد  العربية  اللغة  على  للم�ؤامرة  جعل  وخام�ض  اأكرث،  ال  �شبابية  �شرعة  احلكاية 

فيم حدث وغريهم كثري.«)١(

تق�ل الدكت�رة و�شمية م�شخ�شة ال�اقع الذي فر�شته هذه اللغة:«لقد فر�شت 
م�شت�يات  يف  والعناية  الكلف  من  قليل  غري  بجهد  نف�شها  )العربيزي(  ظاهرة 
قد  اأخرى  واأ�شياء  ومرقمة،  ومل�نة  مكت�بة  وم�شم�عة،  منط�قة  متعددة،  لغ�ية 
ندرك بع�شها الي�م وتخفى عنا اأ�شرارها. لقد بداأ االأمر مبا يلبي �شرورة وحاجة 
يف اجليل االأول من احل�ا�شيب التي مل تعرب)٢(، وات�شم االأمر مبا ي�شبه الطرافة 
فانتهى بكارثة. نحن حقا بحاجة اإلى تدريب مكثف لنتمكن من فهم هذه اللغة. 
ونفك طل�شمها املكت�بة يف املنتديات الف�شائية. الأن ق�ادها جيل ال�شباب، �شخر 
فت�ته وعبقرياته املبدعة لت�ليد ط�ائف متنا�شلة من )العربيزي( يف االختزاالت 
ي�شعفنا يف  ال�شباب  اإلى مرتجم من  دائما  يع�زنا  اال�شطلحية مبا  والتعبريات 
جتلية املعنى واإزاحة الغم��ض.  وهـم ي�شف�ن مـن اليعرف العربيزي باملتخلـف 

ومـن يعرفـها وال ي�شتعملها باملتحذلق.«)٣(

خل�د بن عبد اهلل العيدان:بني )العربيزي( و)االأرابي�ض(: حكايات ت�شتحق اأن تروى.،  اجلزيرةالثقافية،   )١(
٢٨ �ش�ال ١٤٢٩هـ، العدد٢٥٨.

هذه احلجة كانت يف وقت م�شى، اأما االآن فل�حة املفاتيح معربة ومل تعد تطرح اأي م�شكلة.  )٢(
من ا�شتعماالت اللغة املحدثة العربيزي، �ض ٤7٣.  )٣(



2٧

الندوات والمؤتمرات 8

  هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا  

ثالثا: اأبجديتها 

ذكرت فيما تقدم اأن اللغة العربيزية هي خليط من العربية والعامية واللغات 
االأجنبية، مع مزج اأرقام يف هذه اللغات وا�شتبدال حروف باأرقام، فل هي مكت�بة 
بلغة معينة �شرف، والهي مكت�بة باالأبجدية ال�ش�تية العاملية، ولذلك ف�شرنى اأن 
اأبجديتها ال ينتظمها ن�شق �ش�تي معني، وال رابط بني االأ�ش�ات واالأرقام، واإمنا 

هي اأبجدية متت ح�شب ذوق م�شتعمليها، الذين اأوجدوها ع�ش�ائًيا.
وهذه اأبجديتها مع مناذج من مفرداتها وتعابريها)١(: 

الأبجدية العربيزية

ترجمتهاملثالمقابله العربيزيا�سمهاحلرف العربي
�ش�ؤال2so2alالهمزةء
Bالباءب

Tالتاءت

Th/’tالثاءث

علءla2 3/33العنيع
غزالazal 3‘3‘الغنيغ
حبيبيabibi 77احلاءح

Jاجليمج 

خالدkh'7 aled /7/5'اخلاءخ
Dالدالد

ينظر ب�شاأنها  و�شمية املن�ش�ر: من ا�شتعماالت اللغة املحدثة - العربيزي، �ض،٤٦١،  حليمة عي�شاين:   )١(
اللغة العربنجليزية يف و�شائط االإعلم اجلديد، �ض ٢٠-٢٢، وم��ش�عة ويكيبيديا، مادة )عربيزي(.
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ترجمتهاملثالمقابله العربيزيا�سمهاحلرف العربي
ذاكd/'d'd akالذالذ
Rالراءر

Zالزايز

�شعادSSo3adال�شني�ض
�شاهرSh/^s//$ / ch^s aherال�شني�ض
�شالحS9 aleh/9ال�شاد�ض
�شربaraba '9'9ال�شاد�ض
طـهaha 66الطاءط
ظهرahara '66'الظاءظ
Fالفاءف

قراأara2a 8 8القافق
Kالكافك

Lاللمل

Mامليمم

Nالن�نن

Hالهاءه

w/ oال�اوو

y/ eالياءي
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والغني  واخلاء  والعني  )الهمزة  حروف  اأن  ال�شابق  اجلدول  من  وامللحظ 
وال�شاد وال�شاد والطاء والظاء( تقابلها اأرقام يف لغة العربيزي، وباقي احلروف 

تقابلها االأبجدية ال�ش�تية العاملية مع �شيء من االختلف يف كتابتها ونطقها.

وقد مثلت لبع�ض الكلمات التي ي�شتعا�ض فيها باالأرقام عن احلروف، و�شتاأتي 
اللغة  اأن م�شتعملي هذه  اإلى  ا  اأي�شً اأنبه  اأخرى لكلمات وفقرات الحًقا،كما  اأمثلة 
االآتي:  النح�  على  اللتينية  اأو  بالعربية  االأرقام  يكتب�ن  وغريهم  ال�شباب  من 
)9=9 /8=8 /7=7 /6=6 /3=3 /2=2(، واأحياًنا جند اختلًفا عندهم يف ت�ظيف 

االأرقام في�شتعمل�ن الرقم )٩( بدل )٨( للداللة على حرف القاف اأو ال�شاد.

اإن هذه اللغة العربيزية يغلب عليها الطابع العامي يف ر�شمها واإن كتبت كلمات 
وعربية،  التينية  واأرقام  بحروف  اأو  التينية  بحروف  فهي  الف�شحى  بالعربية 
به  تت�شم  ومما  واللتينية،  والعامية  بالعربية  ممزوجة  وهي  اأي�شا  بها  ويتلفظ 
اأي�شا اأنها تعتمد على االقت�شاد اللغ�ي)النحت(، واإن كنت م�شتبعًدا اأن يتفطن 
اأ�شحابها اإلى اأهمية النحت يف ا�شتقاق االألفاظ ونحتها اإذا روعيت فيه �ش�ابطه 
عليها  تطغى  خمت�شراتهم  فاإن  وللأ�شف  يتطلبها،  التي  م�شت�ياته  يف  اللغ�ية 
ما  اأكرث  العامة  كلم  اإلى  ت�شفلها  فاإن  وظفت  واإذا  االإجنليزية،  االخت�شارات 

تك�ن، وال تفهم  اإال عند اأ�شحابها كما قدمت.

وهذه وقفة معهم عند مناذج مفردات لغتهم وتعابريها مما يكتب�نه ويدع�ن 
اأن العربية التتيح ما تتيحه االإجنليزية والعامية من وقت ق�شري وجهد قليل يف 
ا�شتعمالها، لنتاأمل اجلدول التايل الذي نقيم فيه م�ازنة بني مايروج يف لغتهم 

من كتابات ومايقابله يف العربية:

عدد العربية
عدد العربيزيحروفها

التحولالفارقحروفها

اأ=٤So2al٥١2�ش�ؤال
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عدد العربية
عدد العربيزيحروفها

التحولالفارقحروفها

اأ=٣Saba2٥٢2�شباأاأاأ

ع=٣Ma 3aka٦٣3معك

ع=٤amer3٥١3عامر

ح=٤amed 7٥١7حامد

ق=ara2a٦٣8 ٣8قراأ
اأ=2

ط=aha٤٢6 ٢6طـه

خ=msah٥١5 ٤5خم�شة

ح=alak٥١7 ٤7حالك

اأما االخت�شارات التي ي�شتعمل�نها فهي كثرية، وهي معميات �شبيهة بطل�شم 
ال�شحرة، وهذه مناذج منها على �شبيل املثال ال احل�شر اأي�شا)١(:

Dode: )دودي( اخت�شار: عبداهلل 	•

taal:)تال ( اخت�شار: تقي الدين 	•

•	i dont know اخت�شار: ال اأعرف :Idk

Kab: اخت�شار:كله باأمر اهلل	•

من ا�شتعماالت العربيزي، �ض ٤٦٢-٤٦٤، حممد ال�شاوي:كتابة العربية باحلروف اللتينية، �ض ٣،   )١(
يف  العربنجليزية  عي�شاوي:اللغة  حليمة  اأن تروى،   ت�شتحق  حكايات  و)االأرابي�ض(:  )العربيزي(  وبني 
و�شائط االإعلم اجلديد، �ض ٢١-٢٢،  وم��ش�عة ويكيبيديا، حرية بل �شق�ف - خلدون اخلالدي: اللغة 

الهجينة - وطنا ني�ز، ال�شبت، ٨ / ١ / ٢٠١٣م، وم�اقع اأخرى كثرية.
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Halel: اخت�شار: احلمد هلل	•

SMS: اخت�شار: ر�شالة ن�شية ق�شرية	•

g2g: اأو gtg اخت�شار: اإنني م�شطر للذهاب	•

•	Take Your Time تيت: اخت�شار: خذ وقتك :Tyt

•	Be Right Back برب: اخت�شار: �شاأرجع قريبا :BRB

•	In Sha2a Allah اخت�شار: اإن �شاء اهلل :ISA

•	Assalam Alykom اخت�شار: ال�شلم عليكم:AA

•	Ma Sha2a Allah اخت�شار: ما�شاء اهلل:MSA

•	Jazakom Allaho khayran اخت�شار: جزاكم اهلل خرًيا :JAK

Lahwlkeb: اخت�شار: ال ح�ل وال ق�ة اإال باهلل	•

you too: U2: ترجمة: واأنت اأي�شًا	•

•	.Laughing Out Loud ل�ل: اخت�شار: ا�شحك ب�ش�ت عال LOL

see you :CU ترجمة: نراك الحقًا	•

hi: اخت�شار:مرحبًا	•

Kelma 3al waraq اأي: كلمة ع ال�رق 	•

El-ghayeb el-7ather اأي:  الغايب احلا�شر 	•

Ya nas 5alooni اأي:  يانا�ض خل�ين	•

اللغة العربية الف�شحى 	• اأي:   ll’3a 2l3rbia 2lf97a mhdda blen8ra’92

مهددة باالنقرا�ض.
فاإنك  الن�ش��ض،  اأما على م�شت�ى  واملخت�شرات،  املفردات  هذا على م�شت�ى 
تعجب مما تقراأه يف ر�شائلهم، مثل ق�لهم:«ذهبنا اإلى �شلة اجلمعة، وا�شرتينا 
 r7na« :بع�ض االأ�شياء«، »وخطك جميل ك�شديقتك« فتكتب بـالعربيزي كما يلي
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 3la 9alat aljm3a ,O ishtarina b39’ al2ashya2 ,” , “O 56ek jameel

 .)١( kasde8k”

 hla 7bibi a5bark wenk ma 9rna( ق�لهم:  نقراأ  اأي�شا  ن�ش��شهم  ومن 
nshufk, CU soon isA( تقراأ:)هل حبيبي اأخبارك وينك ما �شرنا ن�ش�فك، 

؟مل  اأنت  اأين  حالك؟،  كيف  حبيبي،  )اأهل  وتعني:  اهلل(  �شاء  اإن  ي��ش�ون  �شي 
نرك منذ زمن، اأراك قريًبا اإن �شاء اهلل()٢(.

 hi 7abibi kifak wenak ma( االآتي:  النح�  على  ال�شابق  الن�ض  كتب  وقد 
ن�ش�فك،  عم  ما  وينك  كيفاك  يقراأ: )هاي حبيبي   )3am nshufk, CU man

�شي ي� مان( وتعني: )هل حبيبي، كيف حالك؟، اأين اأنت ؟مل نرك منذ زمن. 
اأراك الحقا ()٣(.

الذي  ال�قت  يف  اأنهم  اللغة  هذه  م�شتعملي  عند  جندها  التي  الغرائب  ومن 
للت�شريف  يخ�شع�نها  تلقاهم  بالعجز  وي�شف�نها  للعربية  التهم  فيه  يكيل�ن 
واال�شتقاق كما يف الف�شحى فت�شمع يف كلمهم اأو تقراأ فيما يكتب�نه )ياأنرت اأي: 
يدخل على �شبكة االإنرتنت، وي�شيت اأي: يق�م، ويفرمط مبعنى: يهيئ احلا�ش�ب 
مثل )طن�ض،  كلمات غريبة،  وظف�ا  ورمبا  الفريو�شات(،  وي�شفيه من  يرتبه  اأو 
قب، يرو�شن اأي يخرج على املاأل�ف، يهي�ض اأي: يق�ل كلًما غري مفه�م اأو يفعل 
اأي:  االأوك�شة  �شيئا،  يفعل  وال  اأي:يتكا�شل  ياأنتخ  معني،  م�قف  يف  غريبة  اأفعااًل 
البنت اجلميلة ويجمع�نها »االأك�ض«، نف�ض اأي جتاهل وتق�م على ت�شبيه الكلم 

ماي�  العدد٥٥٠-  االإ�شلمي،  ال�عي  جملة  ه�ية،  �شياُع  اأم  الع�شر  لغة  حجازي:العربيزية..  حممد   )١(
٢٠١١م. االأردن.

م�قع ويكيبيديا )ماه� العربيزي؟(.  )٢(
رحيمة عي�شاين: اللغة العربنجليزية يف و�شائط االإعلم اجلديد، �ض ٢٢.  )٣(



٣٣

الندوات والمؤتمرات 8

  هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا  

غري املرغ�ب فيه بالغبار الذي يدخل االأذن وعلى ال�شامع اأن ينف�ض اأذنه منه، 
يهنج التي ت�شبه العقل بالكمبي�تر الذي يت�قف عن العمل()١(. 

بتلك  يذكرنا  الف�شحى  العربية  ي�ش�ه  الذي  والت�شريف  اال�شتقاق  هذا  اإن 
اال�شتقاقات واال�شتعماالت اللغ�ية التي عرفتها العربية يف القرن الرابع الهجري 
يف األ�شنة ال�شع�بيني اإبان العهد العبا�شي، فل فرق بني العربيزي ولغة ال�شع�بيني، 
املذاكرة(  واأخبار  املحا�شرة  )ن�ش�ان  كتابه  يف  التن�خي  القا�شي  حفظ  لقد 
ز به،  �ش�ًرا من اال�شتعماالت اللغ�ية املم�ش�خة، واال�شتقاقات العجيبة، مثل )طنَّ
�ض بها()٢(.  ن، يبذرق، �شعلكية، الهرنطق، زرنفت الباب، يته�َّ ميخرق�ن، يطجِّ

وهذه )�شل�ى اخلالد( م�ظفة ترى اأن اإدخال كلمات وم�شطلحات اإجنليزية، 
مثل )اأوكي  ثانك�ض، �ش�ري، فاين، هاو اآري�؟،اآر ي� �ش�ر؟، ماي بي، هاي، باي( 
يف كلمها الي�مي اأمر عادي، الأنها مفردات تدور على اأ�شماعنا ي�ميا يف امل�اقف 
االجتماعية التي نك�ن فيها ول�قعها على نف��شنا نحب ترديدها وا�شتعمالها، كما 

اأنها ت�شاعدنا على حت�شني مهاراتنا.)٣(

ه�يتها،  يف  وم�شابة  االأجنبية،  باالألفاظ  مه��شة  اأنها  يبدو  امل�ظفة  هذه  اإن 
ما املهارات التي حت�شنها حني ت�ظف هذه الكلمات االأعجميات ؟ ل�قالت نتعلم 
وما  ل�شدقناها.  الغربية  الثقافة  اأح�شان  االرمتاء يف  وكيفية  مهارات اخل�ش�ع 

اأكرث مثيلتها يف بلداننا العربية.

وعلى ذكر هذه املخت�شرات التي يرجتلها اأو ي�ش�غها العربيزي�ن دون قاعدة 
اأن علماءنا كان  اأذكر  اأن ت�ش�غ ا�شتعمالها،  اأو �شابط من ال�ش�ابط التي ميكن 

عن هذا الن�ع من املفردات ومثيلتها  ينظر: و�شمية املن�ش�ر:من ا�شتعماالت العربيزي، �ض ٤٣7، وم�قع   )١(
الأي فرد ت�شفح م�قع  االإلكرتونية، وميكن  امل�اقع  اأي�شا منت�شرة يف  العربية(، وهي  معجم )اللهجات 

)ج�جل( و�شيقف على الغرائب، وهي لي�شت من الغريب الذي  خ�شه علماء العربية بالدر�ض قدمًيا.
عبد اهلل القلي�شي:الت�ليد اللغ�ي عند القا�شي التن�خي، ١٦7،٢١٩ ومابعدها.  )٢(

اأمل ح�شن غنيمة:العربيزية ..�شرورة ع�شرية اأم طم�ض لله�ية ؟؟ م�قع احلديدة عرو�ض ال�ش�احل.   )٣(
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لهم �شبق يف هذا املجال يف و�شع املخت�شرات واملنح�تات، ولكنها ذات حم�الت 
داللية ووظيفية، فمخط�طاتنا القدمية ملأى بهذه املخت�شرات)١(.

لقد كان لعلماء احلديث واللغة �شبق يف هذا املجال،ثم تبعهم اأ�شحاب املعاجم 
ال  املثال  �شبيل  على  املخت�شرات  تلك  من  عدًدا  يقدم  االآتي  واجلدول  اللغ�ية 

احل�شر:

جمالها املعريفمعناهاالخت�سارات

احلديث +اللغةحدثناثنا
احلديث +اللغةحدثنيثني

احلديث +اللغةاأخربنا اأو حدثنانا
احلديث +اللغةاأنا اأو اأخربنااأنا

احلديث +اللغةقال اأخربناقثنا
احلديث +اللغة�شلى اهلل عليه و�شلم�شلعم

احلديث +اللغةامل�شنف بك�شر الن�ن�ض
احلديث +اللغةال�شارحال

احلديث +اللغةاإلى اآخرهاإلخ
احلديث +اللغةانتهىاه
املعاجمال�شم امل��شعع
املعاجمجمعج

املعاجمجمع اجلمعجج
املعاجمالقراآنق

ينظر ب�شاأنها: حتقيق الن�ش��ض ون�شرها لعبد ال�شلم حممد هارون، �ض ٥7-٥٩.  )١(
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جمالها املعريفمعناهاالخت�سارات

املعاجمللم�لدم�
املعاجمللمعربمع

املعاجمللدخيلد
املعاجمللأالفاظ احلديثةحمدثة

املعاجمللفظ التي اأقره جممع اللغة العربيةمج

المطلــب الثانــي: موقف المجتمع من الظاهرة:
اللغة ظاهرة اجتماعية تنم� وتتط�ر كالفرد امل�شتعمل لها، وهي وثيقة ال�شلة 
الفرد،  التعبري عنها وعن حاجيات  و�شيلة  الأنها  املجتمع،  االأخرى يف  بالظ�اهر 
فهي تتاأثر بها، والفرد ال يت�ا�شل مع االآخرين من بني جن�شه اإال بهذه ال��شيلة 

التي منحه اهلل اإياها.

يحياها  التي  املختلفة  وظ�اهره  املجتمع  اأفراد  بني  التاأثرية  العلقة  ولهذه 
ظاهرة  من  املجتمع  م�قف  عند  اأقف  اأن  اأحببت  باللغة  عنها  ويعرب  الفرد 
العربيزي باعتبارها منعطًفا جديًدا يف حياة جمتمعنا العربي، واأعني باملجتمع 
هنا االأطراف املتفاعلة مع هذه الظاهرة امل�شتجدة، التي اأ�شبحت ت�شكل خطًرا 
اأعنيها  التي  التعليمية وه�يتنا، فاالأطراف  الكرمي  ومنظ�متنا  القراآن  لغة  على 
ال�شباب  واملفكرون على اختلف م�شاربهم،  واالإعلمي�ن  والعلماء  ال�شباب  هي 
هم اأ�شحاب الق�شية، واالإعلمي�ن والعلماء هم رعاتها وم�جه�ها. فما م�قف 

كل طرف ممن ذكرت ؟
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اأول: موقف ال�سباب:

دفعتهم  التي  االأ�شباب  من  جملة  الهجينة  للغة  امل�شتعمل  ال�شباب  يقدم 
اللغة  و  املجتمع  طبيعة  فيها  تتحكم  ومتن�عة،  كثرية  اأ�شباب  وهي  ال�شتعمالها، 
الثانية امل�شتعملة يف التعليم )وهي لغة امل�شتعمر؛ اإجنليزية كانت اأم فرن�شية اأم 
غريها( ثم اللهجات املحلية، وغري ذلك من الرت�شبات الثقافية والفكرية التي 
تر�شخت عند ال�شباب ب�شبب الع�ملة وما اأفرزته و�شائل االإعلم املختلفة، وم�اقع 

الت�ا�شل االجتماعي.

اإن االأ�شباب التي يتعلل بها ال�شباب وبع�ض الكبار )وفيهم من طبقات املجتمع: 
وغريهم(،  والتجار،  واالأطباء  واملهند�ش�ن  واملعلم�ن  واالإعلمي�ن  االأ�شاتذة 

وجتنًبا للتط�يل اأكتفي بذكر مناذج منها على �شبيل املثال ال احل�شر: 

يق�ل�ن: اإن العربية خالية من احلروف التي متكن ال�شباب من التعبري عن . ١
يلجاأون  و  عنها  يبتعدون  ولذلك  املدرد�شني،  مع  حاجاته  واإ�شباع  رغباته 

اإلى ا�شتعمال احلروف االأجنبية.

اأو الفرن�شي متفرق يف الكلمات وال  اأن احلرف االإجنليزي  فهم يدع�ن 
اأ�شكاال  ي�شكل �شع�بة يف ا�شتعماله، يف حني جند احلروف العربية تتخذ 
طبيعة  ح�شب  ومتل�شقة  منف�شلة  وت�شتعمل  �ش�ر،  اأربعة  لها  خمتلفة، 
الطلبة اجلامعيني  ال�شلبي جنده عند  التفكري  فاإن هذا  الكلمة، وللأ�شف 
تطرح  اأن  والينبغي  التعلم،  من  متقدمة  مرحلة  يف  اأنهم  يفرت�ض  الذين 
عندهم هذه الفكرة التي روج لها دعاة العامية يف القرن املا�شي. فاختيار 
االأجنبية  اللغة  لك�ن  يرجع  واملحادثة  للدرد�شة  اللغة  هذه  العربيزيني 
جمم�ع حروفها يف ل�ح مفاتيح احلا�ش�ب )٣٤( حرفا، فهي �شهلة، بينما 
اإلى وقت ط�يل واأ�شكال من احلروف  اإذا كتبت بها فاإنك حتتاج  العربية 
وي�شرب�ن مثاال لذلك بكتابة الهمزة باالأ�شكال التالية )اأ، اإ، اآ، وؤ، ئ، ء(. 
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اأن احل�ا�شيب غري مدّعمة باالأبجدية العربية التي ت�ؤدي وظيفة  ويّدع�ن 
ما ت�ؤديه اللغات االأجنبية. وهذه فرية الي�شدقها عاقل.

عرب . ٢ الت�ا�شل  ن�شتطيع  اإننا  ك�يتية:  طالبة  ماتق�له  ال�شباب  دعاوى  ومن 
ا�شتعملت  اإذا  الق�شرية  والر�شائل  ال�ات�شاب  ب�ا�شطة  الدرد�شة  م�اقع 

العربيزي، بينما اأعجز و�ش�يحباتي عن ذلك اإذا ا�شتعملت العربية.

ومن دواعي اختيار ال�شباب هذه اللغة ال�شرية رغبتهم يف م�اجه املجتمع . ٣
افرتا�شي،  عامل  يف  يجعلهم  م�شلك  وه�  �ش�اهم،  اليفهمها  و�شيلة  عرب 
النظام  على  للتمرد  يدفعهم  لديهم  باالغرتاب  �شع�ر  »وج�د  لـ  وذلك 
ي�ؤلف�ن  فهم  االآباء،  قي�د  عن  بعيًدا  اخلا�ض  عاملهم  وتك�ين  االجتماعي 

هذه اللغة كقناع يف م�اجهة االآخرين«)١(.

 وتق�ل فرح املل، وهي طالبة يف ال�شنة الثالثة يف كلية الطب:« نحن جيل . ٤
يتعامل بلغة ن�شفها عربي ون�شفها اإنكليزي، لذا عندما نتكلم مًعا يف م�اقع 
الق�شرية،  والر�شائل  اآب  ال�ات�ض  وعرب  االجتماعي  والت�ا�شل  الدرد�شة 
اإلى  املفاتيح  ل�حة  ثم حت�يل  العربية مرة  باللغة  الكتابة  جند �شع�بة يف 
االإنكليزية مرة اأخرى، ولذا متثل لنا »العربيزي« ال��شيلة التي من خللها 
اأو  عربية،  كلمات  كتابة  نريد  كنا  ل�  حتى  االإنكليزية  باحلروف  نت�ا�شل 
حتى باللهجة الك�يتية... اإن الكتابة بالعربيزي ت�شكل لدى البع�ض و�شيلة 
لعدم االإحراج عند كتابة لغة عربية فيها اأخطاء نح�ية اأو اإملئية، حتى 
عندما نتحدث مع الزملء يف كلية الطب عن بع�ض امل�شطلحات الطبية 

اأو االأمرا�ض نكتبها بالعرابيزي«.)٢(

رحيمة عي�شاين:اللغة العربنجليزية يف و�شائط االإعلم اجلديد، �ض ٢٤.  )١(
العدد:   -  ٢٠١٤ يناير   ١٤ الثلثاء،  القب�ض  الك�يتية،   ال�شباب.القب�ض  لغة  حنفي:العربيزي-  حممد   )٢(

.١٤٥٩٢
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لغة . ٥ بق�له:«العربيزي  العربيزي  لغة  ال�شتعمالهم  اليا�شني  الطالب  ويعلل 
يعرف  ال  بينهم  �شرية  لغة  يتحدث�ن  اأنهم  ال�شباب  ت�شعر  �شهلة  �شبابية 
م�اقع  على  املحادثات  خلل  باأريحية  ت�شعرهم  وهي  الكبار،  رم�زها 
اأن  املعق�ل  غري  فمن  الذكية.  اله�اتف  ور�شائل  االجتماعي  الت�ا�شل 
اأدرد�ض مع اأ�شدقائي باللغة العربية الف�شحى واأ�شغل نف�شي برفع الفاعل 
نف�شي  اأعربَّ عن  اأن  اأ�شتطيع  ال  ب�شراحة  الهمزة،  وو�شع  املفع�ل  ون�شب 

�ش�ى بالعربيزي«)١(.

جيله . ٦ اأن  فريى  الثان�ية  املرحلة  يف  طالب  وه�  ال�شمري  بدر  الطالب  اأما 
يهتم باالإجنليزية اأكرث من العربية الأن املحيط االجتماعي الذي يعي�ش�ن 
فيه تطبعه م�شحة اإجنليزية يف معظم مظاهر احلياة، ويعلل لهذا االختيار 
فيق�ل:«انظر اإلى االإعلنات املنت�شرة يف �ش�ارع الك�يت واأ�شماء املحلت 
يف امل�الت الكربى، غالبيتها باللغة االإنكليزية، حتى العامل�ن يف املطاعم 
اخلدم  يتحدث  البي�ت  ويف  االإنكليزية،  يتكلم�ن  العظمى  غالبيتهم 
بينما  العربية  الكلمات  كتابة  على  ال�شباب  تل�م�ن  فلماذا  االإنكليزية... 
االإنكليزية ت�ش�د الديرة كلها؟ اجلميع يحر�ض على تعلم اللغة االإنكليزية 

اأكرث من حر�شهم على اإتقان العربية.«)٢(

اللغة . 7 هذه  التخاذ  ال�شباب  بع�ض  يقدمها  التي  املربرات  غرائب  ومن 
تخ�شهم،  �شرية  لغة  الأنها  ال�شباب،  اختارها  لغة  العربيزبي  اإن  ق�لهم: 
دون  اأترابهم،  مع  ت�ا�شلهم  يف  باالأريحية  ت�شعرهم  لغة  الكبار،  اليعرفها 
اأن  يرون  فهم  االإملئية.  والق�اعد  واملجرور  واملفع�ل  الفاعل  يف  تفكري 

العدد:   -  ٢٠١٤ يناير   ١٤ الثلثاء،  القب�ض  الك�يتية،  القب�ض  ال�شباب،  لغة  العربيزي  حنفي:  حممد   )١(
.١٤٥٩٢

العدد:   -  ٢٠١٤ يناير   ١٤ الثلثاء،  القب�ض  الك�يتية،  القب�ض  ال�شباب،  لغة  العربيزي:  حنفي:  حممد   )٢(
.١٤٥٩٢
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ا�شتعمال العربية باأخطاء كثرية يعد منق�شة وعيب فيهم، ولذلك يلجاأون 
اإلى العربيزي.))١((

ال . ٨ بالعربية   )SMS( الن�شية  الر�شالة  كتابة  يق�ل�ن:اإن  اأي�شا  واأغلبهم 
اأكرث من )7٠( حرًفا بينما تتيح لهم االإجنليزية )١٦٠(حرًفا  تتيح لهم 
اأن  املعربزون  ه�ؤالء  درى  وما  املالية.  التكلفة  حيث  من  لهم  اأفيد  فهي 
اأن  وال�شيما  حلاجاتهم  ا�شتجابة  واأكرث  اأفيد  القراآن  لغة  العربية  لغتهم 
التي ظهرت يف  ال�شع�بة  تلك  ت�شكل  تعد  بالعربية مل  برجمة احل�ا�شيب 

بداية االأمر.

يف . ٩ االأهدل  اأحمد  ذكره  ما  وغربتهم  ال�شباب  ه�ؤالء  �شياع  يعك�ض  ومما 
اللغة  يكتب�ن هذه  الكثريين ممن  يق�ل:« قابلت  االإلكرتونية.  امل�اقع  اأحد 
العربية  اللغة  هي  االأ�شا�شية  لغتهم  عربية  بلدان  من  للأ�شف  وجميعهم 
بهذه  تكتب  ملاذا  البع�ض  �شاألت  وعندما  واأ�ش�لها،  وق�اعدها  بحروفها 

اللغة العجيبة كانت اأغلب االأج�بة تق�ل:

ال اأعلم!	•

ال اأملك ل�حة مفاتيح عربية.	•

اأحببت هذه اللغة واأ�شبحت اأكتب بها دائًما.	•

ف�شلت هذه اللغة عن اللغة العربية ل�شه�لتها وجمالها!	•

راأيت اجلميع يكتب بها واتبعتهم ون�شيت احلروف العربية!«)٢(.	•

ال�شباب، القب�ض الك�يتية، القب�ض الثلثاء، ١٤ يناير ٢٠١٤ -  حممد حنفي: العربيزي: لغة   )١(
العدد: ١٤٥٩٢.

www.traidnt.net/vb/traidnt2273739 .فرانك�ا اراب: اإلى متى يا عرب ؟ - معهد ترايدنت  )٢(
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العربية؟  احلروف  ن�ش�ا  حتى  �شبابنا  يف  العربيزي  تاأثري  بلغ  الدرجة  األهذه 
ُمنج  اأال هل من  اله�ية.  االأمة، وت�شييع  التبعية واالبتعاد عن مق�مات  اإنها قمة 

ل�شبابنا مما هم فيه من �شياع ؟

ثانًيا: موقف العلماء من العربيزي:

لعدم  يع�د  ال�شبب  ورمبا  للظاهرة،  وراف�ض  م�ؤيد  بني  العلماء  اآراء  تراوحت 
اأما  م�ؤيديها،  عند  خماطرها  تت�شح  مل  جديدة  ظاهرة  الأنها  اأو  بها،  االهتمام 
وبع�شهم  تط�ل،  ولن  عابرة  �شحابة  كاأنها  اإليها  نظر  فبع�شهم  لها  الراف�ش�ن 
بالت�شدي  وطالب  الف�شحى،  العربية  فيها خط�رة على  وراأى  ا�شتنكرها  االآخر 
لها، وت�جيه ال�شباب والطلب اجلامعيني للبتعاد عنها، الأنها تفقدهم ه�يتهم.

وفيما يلي بع�ض االآراء التي ا�شتقيتها من بع�ض الكتابات، ومن بع�ض املجلت 
وامل�اقع االإلكرتونية: 

املوؤيدون:	•

يرى الدكت�ر منذر العيا�شي اأن لغة العربيزي »الت�ؤثر على لغتنا العربية، . ١
يف  التقدم  مع  ذلك  بعد  وُتن�شى  معني،  بعمر  مرتبطة  العربيزي  لغة  الأن 
ال�شن، كما اأين ال اأ�شتطيع اأن اأ�شاويها مع لغة العي�ض امل�شتمر، ولغة خلق 

احلاجات ب�ش�رة م�شتمرة، وا�شتخدامها يف العلم  من الدولة«)١(. 

الذي  ال�اقع  لكن  املطلق،  تفاوؤله  يعك�ض  منذر  الدكت�ر  قاله  ما  اإن 
يعي�شه طلبنا يق�ل غري ذلك، الأن يف جامعاتنا عدًدا كبرًيا من الطلب 
اللغة،  هذه  اإال  وامللف�ظة  املكت�بة  حمادثاتهم  يف  الي�شتعمل�ن  والطالبات 
بل االأمر من ذلك اأن بع�شهم يكتبها يف اأوراق االختبارات وي�شكت عنهم 
اأ�شاتذتهم، وهذا ال�شك�ت معناه اإجازتها، وال ي�شتغرب االأمر اإذا قلنا: اإن 

اأماين ال�ش�يخ:لغة »العربيزي« �شرعة جديدة ت�شته�ي ال�شباب،ال��شط البحرينية. - العدد ٤٠٨7 -   )١(
www.alwasatnews.com .اجلمعة ١٥ ن�فمرب ٢٠١٣م امل�افق ١١ حمرم ١٤٣٥هـ
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اللغ�ية  اال�شتعماالت  يف  الطلبة  يجارون  واالأ�شتاذات  االأ�شاتذة  من  كثرًيا 
العربيزية، يف م�اقف خمتلفة ؛ ر�شمية وغري ر�شمية. وهذا  متكني لهذه 

اللغة، ولن تت�قف كما يت�ش�ر االأ�شتاذ القدوة.

نظرك . ٢ يقع  اأن  مبجرد  االإجنليزية  احلروف  اإ�شماعيل:اإن  حممد  ويق�ل 
عليها ت�شعر اأنك  تتحدث بلغة العامل حتى واإن اختلفت معانيها.)١(

اإن هذا الق�ل يعك�ض اأثر اال�شتلب احلقيقي لكل ما ه� غربي الأجيالنا، 
فالرجل م�شل�ب االإرادة ال يعي مايق�ل.

من . ٣ نت�ا�شل  ممتعة  لغة  العربيزي  اأن  فرتى  زهر  اأبرار  الطالبة  اأما 
بانتهاء هذه  واأ�شل�ب خمتلف...وتنتهي  بع�شا ب�ش�رة  بع�شنا  خللها مع 

املحادثات.)٢(

العربية، . ٤ للغة  عا�شق  جيل  اإلى  تنتمي  اإنها  فتق�ل:«  ب��شهري  فاطمة  اأما 
االجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  يف  �شديقاتها  مع  تتحدث  عندما  اأنها  وت�ؤكد 
وال�ات�ض اآب والر�شائل الق�شرية ت�شتخدم اللغة العربية الف�شحى، وتنتبه 
اإلى عدم وج�د اأخطاء اإملئية اأو نح�ية يف عباراتها، وت�ؤكد ب��شهري اأنها 

ال ت�شتخدم العربيزي حتت اأي ظرف من الظروف.

حتت�يه  مبا  العربيزي  لغة  لتعلم  ا�شطرت  اأنها  اإلى  ت�شري  ذلك  ورغم 
معهم،  وتت�ا�شل  اأبنائها  مع  تتعامل  كيف  تعرف  لكي  واأرقام  حروف  من 
)حبيبي(  كتابة  من  بدال   )abibi7( بالعربيزي  ابنها  تخاطب  باتت  لقد 

بالعربية.«)٣(

اأماين ال�ش�يخ:لغة »العربيزي« �شرعة جديدة ت�شته�ي ال�شباب، ال��شط البحرينية. - العدد ٤٠٨7 -   )١(
www.alwasatnews.com .اجلمعة ١٥ ن�فمرب ٢٠١٣م امل�افق ١١ حمرم ١٤٣٥هـ

اأماين ال�ش�يخ: لغة »العربيزي« �شرعة جديدة ت�شته�ي ال�شباب، ال��شط البحرينية، - العدد ٤٠٨7 -   )٢(
www.alwasatnews.com .اجلمعة ١٥ ن�فمرب ٢٠١٣م امل�افق ١١ حمرم ١٤٣٥هـ

حممد حنفي: العربية لغة ال�شباب، القب�ض . القب�ض الثلثاء، ١٤ يناير ٢٠١٤ - العدد: ١٤٥٩٢.  )٣(
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وقد نقلت الدكت�رة رحيمة عي�شاين راأًيا للناقد �شربى حافظ اأ�شتاذ اللغة . ٥
العربية واالأدب املقارن يف جامعة لندن يفيد اأن لغة االإنرتنت اجلديدة » 
لي�شت جمرد لغة من مفردات غريبة، واإمنا هى بنية ت�ش�رية واإيدي�ل�جية 
مغايرة ت�شكل خطًرا ملم��ًشا على علقات الق�ى القدمية« م�شيًفا:«نحن 
[ ويق�ل ]: »ل�شنا  اإزاء تغري �شطحي للغة كما يحل� للبع�ض ت�ش�ره.  ل�شنا  
فيلجئ�ن  العربية  اللغة  يجيدون  ال  الذين  ال�شباب  من  جمم�عة  باإزاء 
والعربية  بالف�شحى  العامية  متزج  التى  الغريبة  الهجني  اللغة  تلك  اإلى 
باالإجنليزية ولكننا حيال جمم�عة من املتغريات واالحتياجات االجتماعية 
جديدة  لغة  خللق  وت�شعى  نف�شها  عن  التعبري  اإلى  حتتاج  معا  وال�شيا�شية 
اآليات حراكها اجلديد، وبالتالى حتتاج منا  لها تعرب بها عن روؤاها وعن 
تاأخذ  اأن  التنظريات اجلديدة  على هذه  واأن  لها«.  تنظريات جديدة  اإلى 
ا، واأن  يف االعتبار« اأن اللغة كائن اجتماعي حي ينم� ويتط�ر وي�شيخ اأي�شً
تتعامل مع ال��شيط الذي ظهرت فيه بنظرة اأو�شع، تت�شافر فيها املناهج 
وتتعدد املقرتبات من اأجل فهم حقيقة التغريات التي تنتاب واقعنا العربي 

املتح�ل اأبًدا.«)١(

وهذا الراأي رغم مافيه من نظرة واقعية اإال اأنه يحمل م�شم�ًنا يق��ض 
�شرح العربية ويدع� اإلى قب�ل هذه اللغة والت�شليم بها، وما درى االأ�شتاذ 
التط�ر  ظروف  اأوجدتها  لغة  لتك�ن  للعربيزي  اجل�از  منح  عن  مايرتتب 

واملتغريات املختلفة!

ول�شت جمانًبا للحقيقة، الأن الرجل يخل�ض ح�شب زعمه اإلى » اأن اأهم 
ما يك�شف عنه البحث يف هذا امل��ش�ع اجلديد على �شاحة الدر�ض العربى 
واالفرتا�شي  االجتماعى  الف�شائني  وبحركتها يف  اللغة مبتغرياتها  اأن  ه� 
على ال�ش�اء قد اأخذت تعيد ر�شم علقات الق�ى وت�شاهم يف خلخلة الكثري 

اللغة العربنجليزية يف و�شائط االإعلم اجلديد...�ض ٢٤، ٢٥.  )١(
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من روا�شبها القدمية واإدخال عنا�شر جديدة اإلى املعادلة مل تكن م�ج�دة 
من قبل ومل حت�شب لها الق�ى القدمية اأي ح�شاب حتى ف�جئت مبا ت�شكله 

عليها من اأخطاء«)١(.

تق�ل: . ٦ البحرين  بجامعة  االأعمال  اإدارة  كلية  من  �شابر  �شرين  الطالبة  و 
»اأ�شتطيع اأن اأق�ل اإن ا�شتخدامي للعربيزي نتيجة �شعف يف اللغة العربية، 
يجعلنا  ما  االإجنليزية  اللغة  على  يعتمد  الدرا�شي  تخ�ش�شنا  اأن  كما 
اآخر  جانب  من  ي�منا،  خلل  كبرية  ب�ش�رة  الثانية  اللغة  هذه  ن�شتخدم 
علينا  ي�شعب  التي  املفردات  بع�ض  من  احلديث  خلل  كلماتنا  تخل�  ال 
تذكر معانيها بالعربية فا�شتخدامنا للعربيزي نتيجة حتمية ل�ج�د هاتني 

اللغتني يف حياتنا.«)٢(

وعلى هذا النح� تت�الى اأق�ال الطلبة اجلامعيني واملعلمني واالأ�شاتذة وال�شباب 
اأح�شان  اإلى  والل�ذ  العربية  من  النف�ر  يف  العربيزية  اللغة  م�ؤيدي  من  عامة، 
الذي ذكرته  بعد  نق�له  لنا كلم  بقي  وهل  اأو غريهما  الفرن�شية  اأو  االإجنليزية 
فاطمة ب��شهري التي تع�شق العربية ولكنها تعلمت العربيزي لتخاطب اأبناءها ؟ 

اأي تعليم ننجح فيه اإذا كان االآباء يهدم�ن ما يبنيه املعلم�ن؟  

الراف�شون:	•

وتق�ي�ض  لغتهم  م�شخ  على  يعمل  َمن  على  العربية  اأبناء  ِمن  كثري  يعرت�ض 
اأ�ش�شها، لغتهم التي خ�شها اهلل �شبحانه وتعالى باحلفظ، وذلك حني جعلها وعاء 
بها  يتعلل  التي  احلجج  اأن  ويرون  كافة،  للنا�ض  اأر�شلها  التي  ال�شماوية  لر�شالته 
اأ�شحاب اللغة العربيزية واهية، واأن الفئة ال�شبابية التي تن�شاق وراء التقليعات 

اللغة العربنجليزية يف و�شائط االإعلم اجلديد...�ض ٢٥.  )١(
لغة »العربيزي« �شرعة جديدة ت�شته�ي ال�شباب، اأماين ال�ش�يخ.ال��شط البحرينية. - العدد ٤٠٨7 -   )٢(

www.alwasatnews.com .اجلمعة ١٥ ن�فمرب ٢٠١٣م امل�افق ١١ حمرم ١٤٣٥هـ
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الغربية فئة ال تعرف م�شلحتها، وهي تعمل على حتقيق رغبة طاملا حلم بها دعاة 
العامية وخ�ش�م الف�شحى؛ من امل�شت�شرقني واأتباعهم من امل�شتعربني قبل عق�د 

من الزمن.

يف اأثناء اإعدادي هذه ال�رقة البحثية وجدت فئات كثرية من املجتمع العربي 
بالعربية  وت�ش�يه  م�شخ  من  تلحقه  ملا  وذلك  البتة،  وترف�شها  للظاهرة  تت�شدى 
التحريف  على  م�شتع�شية  قرنا  ع�شرة  خم�شة  من  اأزيد  بقيت  التي  الف�شحى 

والتبديل، رغم ما اعرتاها من هزات عرب م�شريتها التاريخية .

وفيما يلي بع�ض اآراء هذا االجتاه:

يف . ١ املعل�مات  وتكن�ل�جيا  احلا�شب  اأ�شتاذ  املل  حممد  الدكت�ر  يرى 
ومن  القراآن  لغة  وهي  اللغات،  اأغنى  من  العربية  اأن  الك�يتية  اجلامعة 
باأنهم جيل ك�ش�ل  يكتبها بحروف غربية فه� يهينها، وي�شف م�شتعمليها 
. وتخ�ف اأن ياأتي زمن يقل فيها م�شتعمل� العربية، ودلل على مق�لته مبا 
يلحظ يف االإعلنات التجارية املكت�بة باالإجنليزية بحروف عربية ملأى 
باالأخطاء وظاهرة كتابة االإعلنات التجارية والل�حات االإ�شهارية واأ�شماء 
باالإجنليزية  تك�ن  ما  وغالبا   - االأجنبية  باللغات  وال�ش�ارع  امل�ؤ�ش�شات 
البلدان العربية؛ مغربها وم�شرقها،  والفرن�شية - ظاهرة عامة يف جميع 

يرى فيها االإن�شان املتخ�ش�ض العجب، فهي اأ�شبه بعمل اجلزار.)١(

املحلت . ٢ ت�شمية  »اإن  ال�شياق:  هذا  يف  اأحمد  حاج  بت�ل  الدكت�رة  وتق�ل 
نح�  )العربيزي(  املقابل  دائًما  يليها  االأجنبية  باالأ�شماء  التجارية 
)برا  اأو   )tee shoes( )تي�ش��ض(  اأو   )last chance( �شان�ض(  )ال�شت 
داي�ض( )paradise(. وهكذا يف االإعلنات ي�ظف )االأربيزي( على �شبيل 
املثال االإعلن االآتي: �شقة �شكنية مك�نة من: )ثلث غرف ن�م + حجرة 

العربيزي لغة ال�شباب، القب�ض، حممد حنفي، القب�ض الثلثاء، ١٤ يناير ٢٠١٤ - العدد ١٤٥٩٢.   )١(
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ليفنج معي�شة +ري�شب�شن كبري ا�شتقبال ، وملحق بها رووف جاردن حديقة 
ف�ق �شط�ح البناية(.«)١(

اأجنبية . ٣ بحروف  العربية  اللغة  كتابة  »اإن  �شعيد:  حممد  الدكت�ر  ويق�ل 
وذلك  باالنقرا�ض،  وتهدده  العربي،  احلرف  على  �شديًدا  خطًرا  ت�شكل 
النتقال لغة الت�ا�شل اإلى لغة اأجنبية... [ واأ�شاف ] اأن »احلروف العربية 
العربي مهرجانات  للخط  بذاته  قائم  اللغة، وهي علم  ما مييز  اأبرز  من 
والفن  العلم  هذا  كل  يهدد  التينية  بحروف  الكتابة  اإلى  والتح�ل  دولية، 

باالنقرا�ض«)٢(.

تق��ض . ٤ اللغة  اأن هذه  اإلى  املالكي  م�زة  الدكت�رة  تذهب  ال�شياق  ويف هذا 
اأركان العربية، ومت�شخ ه�ية �شبابنا، وتق�شي على جمالية اخلط العربي 
اللغة  اأن هذه  والداين، فتق�ل: »اأرى  القا�شي  الفني  بتميزه  ي�شهد  الذي 
املُخرتعة من ِقبل ال�شباب لغة ُمهّجنة ُم�شّوهة فاقدة للرثوة اللفظّية 
النحوّية  الناحية  من  بها  تنه�ض  واأ�شول  قواعد  على  مبنّية  وغري 
ا�شتمرار  عدم  اأ�شباب  اأهّم  من  وهذا  وال�شوتّية,  والبالغّية  وال�شرفّية 
اإلى عدم اخلوف منها, ولكن اخلوف يف احلقيقة  اأّي لغة, وهذا يدعو 
ُي�شبح بال هوّية...  اأن  الذي نخ�شى  الن�ضء اجلديد,  التاأثري على  من 
من  جزًءا  الق�شّية  هذه  جنعل  و[علينا]اأن  الثقافة,  وعاء  فاللغة 
اأن ينت�شر فيه  احلمالت واللحظات التي يتخذ فيها املرء قراًرا, عليه 
�شواء  لتاريخهم,  لنف�شه وللغته وينت�شر اجلميع  ينت�شر  واأن  لثقافته, 
ُنفاخر  ونحن  وتثّقف  تعّلم  الذي  اجليل  وهم  ال�شاّبات  اأو  ال�شباب  من 
بلدنا,  يف  جًدا  عالية  ن�شبة  ُي�شكل  الآن  واملتعلمات  املتعّلمني  جيل  باأّن 

م�قع  االإلكرتونية ٢٠١١/٣/٦م،   العاملية  االإ�شلمي  االأدب  رابطة  العربية يف خطر؟، جملة  اللغة  هل   )١(
الكرتوين.

عمرو بي�مي:»عربتيني« تهدد حروف اللغة العــربية باالنقرا�ض،، اأب�ظبي .م�قع:   )٢( 
www.emaratalyoum.com/local-section/education
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الأخالقية  امل�شوؤولّية  يتعلموا  اأن  يجب  ا  اأي�شً فاإّنهم  كذلك  اأّنهم  ومبا 
اأمام ثقافتهم وح�شارتهم, واأن ُتقق احلملة اأهدافها باأن ُنعيد للحرف 

العربي قيمته ومكانته.«)١(

بحروف . ٥ العربية  اللغة  كتابة  اأن  اإلى  ا  اأي�شً �شعيد  حممد  الدكت�ر  واأ�شار 
التينية، ال ت�ؤدي اإلى ت��شيل املعنى ال�شحيح، وتاأتي يف كثري من االأحيان 
مبعنى عك�شي متاًما للمق�ش�د، مثل كلمة »اإعمار«، التي تكتب باحلروف 
اللتينية »Emar« وتنطق يف هذه احلالة »اإمعار« وتعني يف اللغة العربية 
م�شدًدا  متاًما،  »اإعمار«  االأ�شلية  بالكلمة  املق�ش�د  عك�ض  وهي  »متزيق«، 
ا�شتخدام  ه�  املعنى،  لتحقيق  والتفاهم  للت�ا�شل  طريقة  اأف�شل  اأن  على 

احلروف االأ�شلية للغة التخاطب.)٢(

 وقال الدكت�ر عبد اهلل بن �شالح ال��شمي االأمني العام ملركز امللك عبد اهلل بن . ٦
ر�شد  على  يعمل  املركز  اإن  العربية:  اللغة  خلدمة  الدويل  العزيز  عبد 
الظ�اهر  ومن  بها،  وتتاأثر  العربية  اللغة  يف  ت�ؤثر  التي  اللغ�ية  الظ�اهر 
املركز  اأن  واأو�شح  والفرانك�«  »العربيزي  بلغة  ي�شمى  ما  ظاهرة  اللفتة 
ال�شريحة  باإ�شراك  والفرانك�«  »العربيزي  لغة  يدر�ض  اأن  على  حري�ض 
ال�شع�دية،  اجلامعات  طلب  من  وال�شابات  ال�شباب  فئة  من  بها  املعنية 
واالإعلميني،  والتقنيني  واالجتماع،  النف�ض  وعلم  اللغة  يف  واملتخ�ش�شني 
ا�شتعرا�ض  اإلى  تهدف  نقا�شية  حلقة  يف  اأ�شمل  ب�ش�رة  اأبعادها  لدرا�شة 
وتقييمها،  احلديث  الع�شر  يف  العربية  اللغة  ت�اجهها  التي  امل�شكلت 
وتق�شي  الفرانك�(،  العربيزي/  الهجني/  )اللغة  مب�شكلة  والتعريف 

م�زة املالكي:هم�شة ود.. ظاهرة »العربتيني« وخطرها على الن�ضء اجلديد.  )١(
عمرو بي�مي:عربتيني« تهدد حروف اللغة العــربية باالنقرا�ض،، اأب�ظبي. م�قع:   )٢( 

www.emaratalyoum.com/local-section/education
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اأ�شباب ظه�رها، ومدى خط�رتها على اله�ية اللغ�ية، واأ�شاليب م�اجهتها، 
وا�شتعرا�ض اال�شتخدامات اللغ�ية)١(.

ال�قت . 7 يف  �شبابنا  يعي�شه  الذي  االأعمى  التقليد  وليدة  العربيزي  لغة  اإن 
ريا�ض  البحرين  جامعة  يف  االإجنليزية  اللغة  اأ�شتاذ  يق�ل  كما  احلا�شر، 
جزار:«اأنا �شخ�شًيا ال اأوافق على ذلك واأ�شعر اأنني �شد هذه الفكرة ب�شكل 
لغة  اأ�شل  هي  التي  العربية  اللغة  ب�شلمة  نتم�شك  اأن  علينا  اإذ  مطلق، 

القراآن.«)٢(

ال�شرايف . ٨ الف�شحى منى  بالعربية  الظاهرة خطًرا حمدًقا  راأوا يف  وممن 
الث�رة  اأثر  م�قعها  يف  بينت  التي  فل�شطيني،  اأ�شل  من  اأردنية  كاتبة  تيم 
وجل�ء  العربية،  اللغة  على  االإجتماعي  الت�ا�شل  وم�اقع  التكن�ل�جية 
اأخذت مت�شخ لغتنا  اللغة الع�شرية الدخيلة لغة ال�شات التي  اإلى  ال�شباب 
اجلميلة، فاألفت رواية للأطفال بعن�ان )العربيزي واجلدة وردة( باأ�شل�ب 

�شيق وجذاب لرتغيب االأطفال يف العربية الف�شحى)٣(.

رواية  » وهي  وردة  »العربيزي واجلدة  بعن�ان  كتاًبا  اأ�شدرت  وال�شرايف 
اللغة  يف  والنا�شئة  االأطفال  ترغيب  خللها  من  حتاول  االأطفال  اأدب  يف 
وليلة،  ليلة  األف  باأ�شل�ب  اأ�شبه  وجذاب  �شهل  اأ�شل�ب  خلل  من  العربية 
املدار�ض  مكتبات  يف  الرواية  باقتناء  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأو�شت  وقد 

االأردنية.

�شرعة . ٩ العربيزي  ظاهرة  اأن  العربية  على  الغي�رين  ال�شباب  بع�ض  يرى 
وم��شة ال ميكن باأي حال اأن تك�ن بديًل للعربية، ومن يعتقد ذلك فه� غري 

ال�شرق االأو�شط،١٤دي�شمرب٢٠١٣م.  )١(
لغة العربيزي �شرعة جديدة ت�شته�ي ال�شباب.القب�ض الك�يتية.  )٢(

العربيزي: لغة ال�شباب.. وال عزاء للجميلة. القب�ض الك�يتية. حممد حنفي، القب�ض الثلثاء، ١٤ يناير   )٣(
٢٠١٤ - العدد ١٤٥٩٢ . 



٤٨
  هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا  

واع . فهذه طالبة علم االجتماع رباب يعق�ب تناأى بنف�شها عن املجازفة 
ا  وخ�ش��شً العربية،  للغة  متحيزة  واأنا  اأحبها،  وال  اأ�شتخدمها،  فتق�ل:«ال 
على  اأ�شبحت  والتي  الف�شيحة،  لغتنا  على  امل�ج�د  اخلطر  اأدرك  اأنني 
»ال  االإله]:  عبد  رباب  ال�شابة  [وتق�ل  فقط.  العربية  اللغة  ع�شاق  ل�شان 
قراءتها؛  اإلى  اأ�شطر  عندما  كثرًيا  واأنزعج  اللغة،  هذه  ا�شتخدام  اأطيق 
معاين  لفهم  وقت  اإلى  اأحتاج  فاأنا  معانيها،  الإدراك  وقًتا  ت�شتهلك  الأنها 
االأرقام اأوال قبل اأن اأفهم معنى الكلمة، كما اأن لغتنا العربية جميلة جًدا، 
وتتيح مفرداتها جماال ال حدود له للتعبري بحروفها التي يعرتف بجمالها 

الغرب الذين نحاول التقرب اإليهم با�شتخدام مثل هذه اللغة«)١(.

االت�شاالت . ١٠ �شركة  على  باللئمة  فيلقي  الغذامي  اهلل  عبد  الدكت�ر  اأما 
فيها،  ال�شباب  وترغيب  الظاهرة  انت�شار  على  �شاعدت  التي  ال�شع�دية 
فيق�ل:« تدفع النا�ض اإلى ا�شتخدام احلروف اللتينية بداًل من احلروف 
العربية، ومبقارنة ٢٥هللة تغطي �شبعني حرًفا عربًيا مقابل القيمة نف�شها 
االت�شاالت  �شركة  فهذا ت�شرف من  باللتينية  و�شتني حرًفا  مئة  مغطية 
اأجل  من  النا�ض  وي�شرف  االهتمام،  عن  مناأى  يف  العربية  اللغة  يجعل 
االت�شاالت  عليه  تلم  م�قف  وهذا  اللتينية  باحلروف  فيكتب�ن  الت�فري 
ال�شع�دية... [عليهم]اأن يت�شرف�ا ت�شرًفا يتفق مع م�ش�ؤوليتهم التاريخية 
هذا  تعمدوا  قد  كان�ا  اإن  و  العربية  لغتنا  اأمام  واحل�شارية  واالأخلقية 
اأما اإن كان �شه�ا فهنا نثري انتباههم وجنعلهم  االأمر فهذه كارثة كربى، 

م�ش�ؤولني ب�شكل مبا�شر عن هذه الق�شية«)٢(.

�شحيفة ال��شط البحرينية - العدد ٤٠٨7.  )١(
خل�د عبداهلل العيدان:بني )العربيزي( و)االأرابي�ض(: حكايات ت�شتحق اأن تروى، اجلزيرة الثقافية، ٢٨   )٢(

�ش�ال ١٤٢٩هـ، العدد٢٥٨.
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�شدمتنا . ١١ لغة  الي�م  يتداول  »ال�شباب  اأن  املن�ش�ر  و�شمية  الدكت�رة  وترى 
اإلى  االأ�ش�ات  بع�ض  بتح�يل  اللغة  رقمن�ا  حيث  الكتابي،  امل�شت�ى  يف 
اأرقام، واأدخل�ا الر�شم الت�شاويري الرمزي، وتفنن�ا يف ت�شكيلها لت�شبح 
�شيميائية تذكر باللغة الهريوغليفية، كما ت��شع ال�شباب يف ا�شتعمال هذه 
اللغة املحدثة وا�شت�شاغ�ا ذلك الر�شم الكتابي ليفر�ض وج�ًدا حيًّا ينت�شر 
يف  جديًدا  ف�شاًء  ليتنف�ض  احل�ا�شيب  ل�حة  من  ويخرج  الربق،  ب�شرعة 
ال  خ�شبة  بيئة  الف�شائية  القن�ات  يف  العربيزي�ن  ووجد  اجل�ال.  ر�شائل 
تراقب، ال تراعي؛ الأن جل اهتمامها م�جه للك�شب املادي فح�شب. واالآن 
وتنامى  امل�شم�عة.  املحا�شرات  الطلب  بها  يكتب  كتابية  حالة  اأ�شبح 

اخلطر لينال من لغة االإعلم واالإعلنات...«)١(

يحقق  من  ب�ج�د  تذكرنا  حني  اخلطر  ناق��ض  و�شمية  الدكت�رة  وتدق 
على  �شار  ومن  امل�شت�شرقني  رغبة  اأ�شاتذتهم  وبع�ض  �شبابنا  من  الي�م 
اللغ�ي  املجمع  ع�ش�  فهمي  العزيز  عبد  اأمثال  العامية  دعاة  من  نهجهم 
يحلم  يكن  مل  مبدى  االنت�شار  بل  »النجاح  دع�ته  حققت  الذي  القاهري 
اللتينية  »احلروف  كتاب  طباعة  اأعيدت  وقد  نف�شه.  الدع�ة  �شاحب  به 
لكتابة العربية » لعبدالعزيز فهمي، بعد ن�شف قرن من �شدوره اأول مرة 
امللف برف�ض االقرتاح  العربية  اللغة  اأغلق جممع  اأن  �شنة ١٩٤٤ م، وبعد 

جملة وتف�شيًل، طبع �شنة ١٩٩٣ م«)٢(. 

وتذهب الدكت�رة و�شمية اإلى اأبعد من ذلك حني تنبه اإلى ما�شيك�ن عليه طفل 
اللغة يف  الذي ي�شيب  امل�شخ  فتق�ل:« اخلط�رة يف هذا  �شنة  بعد ع�شرين  الي�م 
العق�د  يف  اآثاره  �شتتعاظم  اللغ�ي،  الت�ا�شل  يف  م�شتقًرا  واقًعا  ويفر�ض  �شلبها 

من ا�شتعماالت اللغة املحدثة-العربيزي، �ض٤٥٠.  )١(
العربية  كتابة  ال�شاوي:  حممد  وينظر:   .٤٦٥ �ض٤٦٣،  -العربيزي،  املحدثة  اللغة  ا�شتعماالت  من   )٢(

باحلروف اللتينية، �ض٦.
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اأي عندما يك�ن  الي�م بعد عقدين  القادمة، فقط لنفكر كيف �شتك�ن لغة طفل 
�شاًبا قد اأنهى درا�شته اجلامعية، اإن هذا اجليل ه� من �شي�شغل املراكز القيادية 
اآثار  وتلك  امل�شتقبل  �شناعة  م�ش�ؤولية  على  ناأمتنهم  العربية،فكيف  بلداننا  يف 

فاأ�شهم«)١(.

1.   آثارها الســلبية وكيفية مواجهتها:
لل�شباب . ١ اأق�ال  من  تقدم  فيما  العربيزية  للظاهرة  ال�شلبية  االآثار  جتلت 

بع�ض  يف  كتاباتهم  يف  تناولها  من  واأفكار  ن�ش��ض  ويف  لها  امل�شتعملني 
هذا  يف  لنا  مرجًعا  كانت  التي  االإلكرتونية  وامل�اقع  وال�شحف  املجلت 
التكرار،  اإعادة احلديث عنها مف�شلة يعد من قبيل  البحث، ولذلك فاإن 
ولذلك اأكتفي مبا تقدم، ولكن من باب التاأكيد على خطر تلك االآثار اأق�ل 
يف فقرة م�جزة: اإن االآثار ال�شلبية للظاهرة العربيزية تبدو يف كل ما�شبق 
املجتمع منها، وال�شيما  اأ�شباب وج�دها وم�شطلحاتها وم�قف  ذكره من 
الذين اأيدوها وروج�ا لها ؛ من �شباب ومفكرين واإعلميني واأمهات واآباء 
. فه�ؤالء جميًعا احتدت فكرتهم على اأن الظاهرة �شرعة �شبابية اأو م��شة 
فر�شتها ظروف متعددة، وجد فيها �شبابنا متنف�شه ليخرج من ال�شرنقة 
التي وجد فيها نف�شه يف �ش�ء متغريات احلياة التي فر�شتها الع�ملة اللغ�ية 
وعم�دًيا،  اأفقًيا  االمتداد  من  احلديثة  التقنية  لها  ومّكنت  واالجتماعية، 
اأُثقل كاهلها باإفرازات  فلم يجد -�شبابنا-بديًل عنها يف جمتمعاته التي 
وثقافية  وتعليمية  واجتماعية  اقت�شادية  املختلفة؛ من  املناحي  احلياة يف 
رغبات  تلبية  على  قادرة  غري  جمتمعاتنا  اأ�شبحت  اإذ  و�شيا�شية،  ولغ�ية 
عقيمة،  التدري�ض  وطرائق  والتعليمية  الرتب�ية  فاملناهج  ال�شباب،  ه�ؤالء 
َ لب��شه فلب�ض ث�ب امل��شة واأُ�شيب ب�شرعة  واالإعلم؛ قدميه وحديث غريَّ

من ا�شتعماالت اللغة املحدثة - العربيزي، �ض٤7٣.  )١(
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لقيم  خمالف  ماه�  لكل  فروج  وظيفته  عن  فتخلى  ال�شباب  �شرعة  ت�شبه 
لغة  باتخاذه  الف�شحى  العربية  اأ�ش�ض  وق��ض  وتقاليده،  واأعرافه  املجتمع 
وابتعد  االأعجمية،  والرطانات  العاميات  من  ومزيج  هجني  هي  جديدة، 
ق�شايا  عن  املعرب  ل�شانه  كانت  التي  الكرمي  القراآن  لغة  الف�شحى  عن 
قن�اته  كل  يف  فراح  كاحلية  جلده  من  ان�شلخ  �شع�بها،  واآمال  املجتمع 
خدمة  يقدم  االجتماعي  االت�شال  وم�اقع  واملرئية،  وامل�شم�عة  املكت�بة 
وم�الني  وم�شتعربني  م�شت�شرقني  من  العامية؛  دعاة  كان  للغرب،  باملجان 
والأن  والنفي�ض،  الغايل  حتقيقها  اأجل  من  يدفع�ن  الزمن  من  عق�د  قبل 
االأمة،  ه�ية  عن  الدفاع  عن  تخلى   - خا�شة   - اجلديد  العربي  اإعلمنا 
اأبنائها حتى �شارت  وبني  بينها  انف�شاًما  واأحدث  العربية جمالها،  اأفقد 
ولغات  والفرن�شية  واالإجنليزية  العامية  العربية  من  وخليًطا  هجيًنا  لغته 
حملية اأو هندية اأو بنغالية، وغري ذلك كثري مما تل�كه االأل�شنة ال�شبابية 

يف جمتمعاتنا.

اأبناء العرب، . ٢ تق�ل الدكت�رة و�شمية املن�ش�ر:«ميثل العربيزي لغة يل�كها 
العربية، هي ظاهرة  اللغة  بنية  ن�شيج  االأجنبية يف  املفردة  تتداخل  وفيها 
وبائية ثقبت ث�ب العربية، وجعلت فيه خروًقا ا�شت�شلمت للأ�شابع العابثة 
مع  مت�شقة  والظاهرة  ال�شباب غريبة،  األ�شنة  على  فاللغة  ات�شاعها،  فزاد 
ظ�اهر عدة، ترتجم ذلك ال�لع ال�شديد بكل ما يقر بهم من الغرب الق�ي 
اأجنبية  بثقافة  ال�شباب حموط  املنك�شرة.  العربية  بهم عن احلالة  ويناأى 
باجلرعة  منها  يكتفي  فه�  وافدة  ثقافة  والأنها  والتعليم،  االإعلم  فر�شها 
الهزيلة وال يعني امل�شدر لتلك الثقافة اأن يبحث �شبابنا يف عمقها »))١((. 

بل . ٣ العربية،  بالذاكرة  ال�شلة  ف�شتقطع  ا�شتمرت  اإذا  الظاهرة  هذه  اإن 
العربي  وخطنا  العربي،  باحلرف  كتب  الذي  اأجمعه  الفكري  برتاثنا 

من ا�شتعماالت اللغة املحدثة -العربيزي، �ض ٤٥٩.  )١(
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ح�شارتنا  بارزيف  ملمح  وه�  الفني  الكمال  يف  غاية  مبدع�ه  به  بلغ  الذي 
الكتابة  �شت�شبح  تغري  فاإذا  والغرب،  العرب  بتميزه  ي�شهد  االإ�شلمية، 
املعربزون  يق�ل  وعندها  جديدة،  اإملئية  ق�اعد  اإلى  ونحتاج  ع�شرية 

واأ�شيادهم: المنجاة من هذا ال��شع اإال الكتابة باخلط اللتيني.

ولعل مايثري العجب » ه� اأن جممع اللغة العربية بداًل من اأن يبحث يف كتابة 
العربية  كتابة  مبناق�شة  الثمني  وقته  �شغل  العربية،  باحلروف  االأخرى  اللغات 

نف�شها باحلروف اللتينية.!«))١((

2. ســبل معالجة ظاهرة العربيزي:
الإخراج �شبابنا من هذا ال�حل الذي وقع فيه، نحتاج اإلى القيام بحملة �شاملة 
خلله  من  تعمل  خا�شة،  اأم  كانت  عامة  امل�ش�ؤولة؛  اجلهات  جميع  فيه  ت�شرتك 
على ت�عية ال�شباب مبخاطر اعتماد اللغة الهجينة يف م�اقع الت�ا�شل االجتماعي 
واأثرها على العربية الف�شحى، وحثه على االعتزاز بلغته العربية التي اختارها 
اهلل �شبحانه وتعالى لتك�ن وعاء لر�شالته ال�شماوية ويكفل لها احلفظ، م�شداقا 
ْلَنا  ا َنْحُن َنزَّ ا َلَعلَُّكْم َتْعِقُل�َن})٢(، وق�له:{اإِنَّ ًنا َعَرِبيًّ ا اأَْنَزْلَناُه ُقْراآَ لق�له تعالى:{اإِنَّ

اِفُظ�َن}. ا َلُه حَلَ ْكَرَواإِنَّ الذِّ

اإلى  االأم�ر  تعيد  التي  االإمكانات  لت�ظيف  اجلميع  تاآزر  اإلى  بحاجة  فنحن 
ا اأن نتفاعل مع معطيات احل�شارة والتمدن، واالأخذ  طبيعتها، ولي�ض عيًبا اأو نق�شً
باأ�شباب التط�ر، ولكن العيب اأن نتنكر للغتنا ون�شتعي�ض عنها بلغة ال اأ�شل لها، 

وعليه فاإين اأقرتح االآتي:

حممد ال�شاوي:كتابة احلروف العربية باللتينية، �ض ٣٠.وينظر: ب� زيد �شا�شي هادف: االزدواجية   )١(
 اللغ�ية يف اجلزائر امل�شتقلة. جمعية الل�شان العربي الدولية، ١٤٣٥/٤/١٦هـ

http://www.allesan.org/default.aspx?tabId=EUn2PLiMwrg=

�ش�رة ي��شف:٢.  )٢(



٥٣

الندوات والمؤتمرات 8

  هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا  

ومعطيات . ١ تتما�شى  وجعلها  التعليمية  واملناهج  الربامج  بتط�ير  االهتمام 
يف  واأثرها  واالقت�شادية  التقنية  الطفرة  فر�شته  الذي  اجلديد  ال�اقع 
املتغريات،  كل  ي�شايرون  اأبناءنا  لنجعل  وذلك  املختلفة،  احلياة  مناحي 
ونحفزهم على االأخذ باجلديد وتعلم التقنية وت�ظيفها فيما يع�د عليهم 
الأن  والتقاليد،  والعادات  واالجتماعية  االإ�شلمية  القيم  �ش�ء  يف  باخلري 

االن�شراف اإلى غريها يجعلهم غرباء ومقلدين وتابعني.

والديني . ٢ واللغ�ي  والتاريخي  وال�طني  الروحي  باالنتماء  ال�شع�ر  تق�ية 
والثقايف لدى ال�شباب، عن طريق االأ�شرة وامل�ؤ�ش�شات الرتب�ية واخلريية 
حتى  العمرية  املراحل  لكل  املنا�شبة  الظروف  وتهيئة  ال�شباب،  ورعاية 
اأن  �شاأنه  من  ما  كل  �شد  حم�شنا  جتعله  التي  القيم  على  اأبناوؤنا  يتع�د 

ي�شلبه انتماءه.

العمل على احلد من غل�اء العامية والرطانات االأعجمية، وذلك بالتقريب . ٣
وا�شتعمال الطرق  الف�شحى من انحرافات،  اللهجات ورد ما اعرتى  بني 
معا�شرة  و�شطية  لغة  اإلى  لل��ش�ل  للنا�شئة  العربية  حتبيب  يف  الناجعة 
اإلى  حتًما  ي�ؤدي  امل�شلك  هذا  الأن  العربية،  اللغة  خ�شائ�ض  على  حتافظ 
اإبعاد �شبح ال�شع�بة التي يتخيلها م�شتعمل� العربية، ويخلق عندهم عامًل 

نف�شًيا يقربهم اأكرث من لغتهم فيحب�نها ويدافع�ن عنها.

على . ٤ للحفاظ  العربية  جمتمعاتنا  يف  والقان�ين  ال�شيا�شي  القرار  تفعيل 
اللغة العربية الف�شحى باعتبارها مق�ًما من مق�مات االأمة العربية، على 
غرار ما ه� يف املجتمعات الغربية التي حتافظ على �شلمة لغاتها، والأن 
والقدرة  اال�شتمرار  دمي�مة  ومتنحها  اللغة  هيبة  تفر�ض  القرارات  هذه 

على التعبري عن خمتلف حاجيات االإن�شان يف املجتمع.
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يف . ٥ اأن�اعها-  اختلف  على   - واخلا�شة  العامة  االإعلم  و�شائل  ت�ظيف 
الزمن،  من  عق�د  قبل  عليه  كانت  ما  اإلى  واإعادتها  العربية  اللغة  خدمة 
حينما كانت االأداة الفعالة يف تن�ير الراأي العام؛ اجتماعًيا وترب�ًيا وفكرًيا 
ونف�شًيا واأدبًيا ولغ�ًيا، واإعداد االإعلميني اإعداًدا جيًدا يف االأداء اللغ�ي. 

تقرتح الدكت�رة و�شمية املن�ش�ر ملعاجلة ظاهرة العربيزي النظر اإليها من . ٦
خم�شة اأوجه: مزاوجة االأبجدية املكت�بة بالرقمنة، واالختزاالت العربيزية 
يف لغة ال�شباب املكت�بة عنكبيا، وكتابة العربية باخلط اللتيني، وانت�شار 

ق�شائد ال�شعر العربيزي، و تعريب املعاين)١(.

وهذه االأوجه التي ذكرتها الدكت�رة و�شمية هي خل�شة ظاهرة العربيزي يف 
كل مك�ناتها وطرق ا�شتعمالها يف الت�ا�شل بني املتعاطني بها، وكل وجه من هذه 
-وال�شيما  �شبابنا  فاإن  وللأ�شف  الف�شحى،  العربية  على  �شلبي  اأثر  له  االأوجه 
هذه  معاجلة  فاإن  ولذلك  املخاطر،  هذه  يجهل�ن   - منهم  اجلامعيني  الطلب 
االأ�شباب من اأوكد االأم�ر التي يجب القيام بها للحد من امتداد الظاهرة، على 

اأن تعمل جميع االأطراف املعنية يف املجتمع لتحقيق هذه الغاية.

واهلل ن�شاأل الت�فيق وال�شداد

الملحق:شعر عربيزي)2(
من  جنده  ما  ال�شعري  االإبداعي  الن�ض  يف  العربيزية  الظاهرة  اإفرازات  من 
تت�شم  بق�شيدة  اقتداء  وال�شي�خ،  ال�شباب  من  �شعراء  نظمها  �شعرية  ق�شائد 
اأي:  )عربلمية(  اأ�شماها  العظمة  يا�شر  ال�ش�ري  للمبدع  وال�شحك  بالطرافة 
بريطانيا يف  اإلى  املتعددة  بعد رحلته  نظمها  وهي ق�شيدة حب  عاملية،  عربية 
اإحدى جميلتها وعن�انها )ب�مية لف( اأي: ق�شيدة حب، وهي من�ش�رة يف عدد 

من ا�شتعماالت اللغة املحدثة العربيزي، �ض٤٥٥ ومابعدها.  )١(
و�شمية املن�ش�ر: من ا�شتعماالت اللغة املحدثة »العربيزي«، �ض٤7٤-٤7٦.  )٢(
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كبري من ال�شحف وامل�اقع االإلكرتونية . قلت: قد جاراه فيها كثري من ال�شعراء، 
اأذكر منها على �شبيل املثال ال احل�شر:

منها هذه االأبيات الف�شيحة التي  اختريت لها قافية بـ)العربيزي(: 

�شـــــــــــــــلمي اأ�شتـاذي  اأبـث  االإدي�كيـتــــــــــــــراإليك  نعم  اأنت  فاإنك 
وبالتـــحــــــــــايــا بالـــــــــ�داد  االأخـبـــــــــارليرتواأبـداأ  جتيئك  و�ش�ف 
حتى طال  قد  اأخي  يا  بالكيلـــــــــــ�ميـتـربعادك  اأمـــره  تطــاول 
ف�ًرا ال�ش�دان  اإلى  عدمت  قريتـر لئن  فرحتنا  بذاك  تكـ�ن 

ومنها:
ا�شي �شم  حبيبي  يا  ي�  تل  مي  م�شيليت  دمي  كما  قلبي  يف  لف  ي�ر  بان 
بـدي �شم  وتع�شق  تهجرين  بـديواي  ن�  بعدك  اين  و  ل�نـلي  تـرتكني 

ومثال ما اأقفل �شطره بالتعبري العربيزي:

الف مــــــاي  بغيـــــــــــابك  ه�بط�لت  اآي  ثاين  لنــــــــــــــــــــا  ترجع 
�شلــــــــــــــــيب اآكانت  نيتب�شبابـــــــــــك  اآت  ماجــــــــــاين  النـــــــــــــ�م 
هري كم  اأحبابك  عـــــــلى  هـــــــارتواعطف  ماي  ولهـــــــــــــاين  عليك 
ويت اآي  ح�شــــــابك  على  م�شتوا�شرب  ي�  �شاين  على  ت�شبـــــــر 
رفيـــــــــــ�ز خطابـــــك  بيليــــــــــــــــفيالتــــــــــــرف  كـــــــــانت  اآي  تن�شاين 
ال�شت اآت  جابــــــــــــــك  من  ه�مياحظ  اآت  وحـــــــــــــــــــــداين  عا�ض  ثم 

ومثال ما جاءت فيه القافية بالعربيزي:

Infection اأيا ذا القلب ال حتزن فذاك احلب

Injection فلن جتدي عقاقري ولن ت�شفيك

Direction فكم من عاقل فطن م�شى باحلب

Mention شتنكره وتن�شاه ولن يبقى له�
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Section فل تنظم له �شعًرا وال تكتب له

Selection وال يحزنك من باعك فقد اأخطاأت

action وال تبدي له اأ�شًفا وال تبدي له

exception فاإن احلب منزلة لبع�ض النا�ض

tension فبع�ض النا�ض اإن هجروا فل حزن وال

connection وبع�ض النا�ض اإن هجروا يظل ويبقى

reaction ف��شل الروح له فعل وما اأحله

affection بدع�ات بقلب دجى لها اأثر و

Passion فاإن مل يبق يل �شيء فل حب وال

conversion فل اأ�شف على دنيا لك وعليك

وهذه الق�شيدة كتبت قافيتها باخلط العربي وكلماتها اإفرجنية)١(:

حتــــزن ال  القلــــــب  ذا  اإنفيكـــــــــــــ�شناأيـــــــــا  احلب  فــــــذاك 
عقــــــــاقيـر جتــــــــــــــدي  اإجنيك�شـنفلن  ت�شفيــــــــــــــــك  ولن 
فطن عـــــــــــــــــــاقل  من  دايريك�شنفكم  بالـــــــــــــــحب  م�شى 
وتن�شـــــــــــــــــــــــاه مينـ�شـن�شتنـكــــــــــــــــره  لـه  يبقى  ولــــــــــــــن 
باعـــــــــــــــــــك من  يحزنك  �شيليك�شنوال  اأخطـــــــــــــــاأت  فقد 

ومنها هذه االأبيات الف�شيحة التي  اختريت لها قافية بـ)العربيزي()٢(:

�شـــلمي اأ�شتـاذي  اأبـث  االإدي�كيـرتاإليك  نعـــــــم  اأنت  فاإنك 

وردت الق�شيدة يف م�اقع كثرية .وم�شجلة على الي�تي�ب  ؛�ش�رة و�ش�ًتا يف جمل�ض خا�ض.  )١(
االإلكرتونية  العاملية  االإ�شلمي  االأدب  رابطة  جملة  خطر؟،  يف  العربية  اللغة  هل  اأحمد:  حاج  بت�ل   )٢(

٢٠١١/٣/٦م،  م�قع الكرتوين.
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وبالتـــحـــــــــايــا بالـ�داد  ليرتواأبـداأ  االأخبـــــار  جتيئك  و�ش�ف 
حتى طـــال  قد  اأخي  يا  بالكيل�ميـرتبعادك  اأمـره  تطـــــــــــــــــاول 
ف�رًا ال�شـــ�دان  اإلى  عدمت  قريتـرلئن  فرحتنا  بذاك  تكــــــ�ن 
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المصادر والمراجع
القراآن الكرمي .	•

اإبراهيم م�شطفى واآخرون: املعجم ال��شيط،جممع اللغة العربية بالقاهرة، 	•
املكتبة الإ�شالمية ا�شتانبول، تركيا، ط:٢، )د.ت(.

  اأحمد االأهدل:فرانك�ا اراب: اإلى متى يا عرب ؟ - معهد ترايدنت. .	•
 www.traidnt.net/vb/traidnt227373

اأدراوي العيا�شي:اللغة العربية واالإعلم: طم�ح االنت�شار وحتدي االنك�شار، 	•
 .٢٠١٣/٠٩/٠٥ اخلمي�ض:  االإمارات،  ظبي،  اأب�  ثقافتك،   - العربية  املجلة 
 05/09/2013 ww.arabicmagazine.com/Arabic/ :اخلمي�ض

ArticleDetails.aspx?Id=2947 

�شحيفة 	• ال�شباب،  ت�شته�ي  جديدة  �شرعة  »العربيزي«  ال�ش�يخ:لغة  اأماين 
ال��شط البحرينية - العدد ٤٠٨7 - اجلمعة ١٥ ن�فمرب ٢٠١٣م امل�افق ١١ 

www.alwasatnews.com .حمرم ١٤٣٥هـ

م�قع 	• لله�ية؟  طم�ض  اأم  ع�شرية  �شرورة  العربيزية..  غنيمة:  ح�شن  اأمل 
احلديدة عرو�ض ال�ش�احل. 

اآندي حممد حجازي:العربيزية.. لغة الع�شر اأم �شياُع ه�ية؟.جملة ال�عي 	•
االإ�شلمي، العدد٥٥٠- ماي� ٢٠١١م. االأردن.

بت�ل حاج اأحمدهل: اللغة العربية يف خطر؟ ،  جملة رابطة االأدب 	•
 االإ�شلمي العاملية االإلكرتونية   ٢٠١١/٣/٦م، م�قع الكرتوين 

www.adabislami.org/magazine/2011/03/191 
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امل�شتقلة، 	• اجلزائر  يف  اللغ�ية  االزدواجية  هادف:  �شا�شي  زيد  ب� 
١٤٣٥/٤/١٦هـ الدولية،  العربي  الل�شان  جمعية  ج،   فقرة 

http://www.allesan.org/default.aspx?tabId=EUn2PLiMwrg=

والت��شيل  	• التاأ�شيل  بني   .. االإعلم  يف  العربية  ال�شامي:اللغة  اأ�شعد  جمانة 
www.alriyadh.com/780228   .جريدة الريا�ض

ال�شباب 	• لغة   « بعن�ان  متكامل  برنامج  �شمن  اأولى  �شبابية  نقا�شية  حلقة 
الفرانك�  العربيزي،  الهجني،  اللغة  احلديثة:  الت�ا�شل  و�شائل  يف  العربي 
ال�شبـت ١١ �شفـر  بالريا�ض،  العربية  اللغة  امللك عبد اهلل خلدمة  »: مركز 

١٤٣٥ هـ /١٤ دي�شمرب ٢٠١٣ العدد ١٢٨٠٠.

خلدون اخلالدي: حرية بل �شق�ف - اللغة الهجينة، وطنا ني�ز، ال�شبت، ٨ 	•
http://watananews.net/post-57670.htm .١ / ٢٠١٣م /

اأن 	• خل�د عبداهلل العيدان: بني )العربيزي( و)االأرابي�ض( حكايات ت�شتحق 
تروى،  اجلزيرة الثقافية، ٢٨ �ش�ال ١٤٢٩هـ، العدد٢٥٨.

دميا حمب�بة:العربيزي تهدد اللغة العربية، الغد االأردنية. االثنني ٣٠ كان�ن 	•
 ww.alghad.com/.../565064- االأول / دي�شمرب ٢٠١٣

اجلديد 	• االإعلم  و�شائط  يف  العربنجليزية  اللغة  عي�شاين:  الطيب  رحيمة 
وتطبيقاتها  االنرتنت  اجلديد؛  االإعلم  و�شائط  يف  العربية  اللغة  تهجني  اأو 
االآخر١٤٣٤هـ/7-١٠ماي�  ٢7-٣٠جمادى  اأيام  بدبي  املنعقد  اأمن�ذجا، 

٢٠١٣م.

االإجها�ض، 	• وع�امل  ال�الدة  اأ�شباب  الهجينة:  جابر:اللغة  حممد  �شريف 
 sharefmg.wordpress.com/.../ - ،مدونة اأ�ش�اء

عبد اهلل بن احمد  حممد القلي�شي:الت�ليد اللغ�ي عند القا�شي التن�خي 	•
يف كتابه )ِن�ش�ان املحا�شرة واأخبار املذاكرة(:ر�شالة دكت�راه يف اللغ�يات، 
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العليا  الدرا�شات  االأقط�ض،ق�شم  �شلمان  حممد  احلميد  عبد  د.  اإ�شراف 
العربية،كلية الغة العربية، جامعة اأم القرى مبكة املكرمة، ١٤٣٥/١٤٣٤ه.

 عربيزي:ويكيبيديا، امل��ش�عة احلرة.م�قع اإلكرتوين.  	•
ar.wikipedia.org/wiki/

 العربيزي تهدد العربية  يف �شبكات الت�ا�شل، االقت�شادية. 	•
ww.aleqt.com/2013/10/29/article_796122.html  -

ال�شرر 	• بني  ال�افدة  العمالة  لغة  الهجني..  �شريدة:اللغة  اآل  ماجد  بن  علي 
هـ.    ١٤٣٢ االأولى  جمادى   ١٠ اخلمي�ض  االإلكرتونية   الريا�ض  وال�شرورة. 

www.alriyadh.com/623569  -

اأب�ظبي. 	• باالنقرا�ض،  العــربية  اللغة  حروف  تهدد  بي�مي:عربتيني  عمرو 
www.emaratalyoum.com/local-section/education :م�قع

فاطمة الربيكي: االإنرتنيتية واللغة العربية، �شبكة املعرفة املجتمعية، كنانة 	•
اأونلين.

تعب 	• منتديات   - واأ�شلها  اأ�شا�شها  واعرف  كامله  اللغه  تعلم  اأراب  الفرانك� 
قلبي 

•	 forums.banatmisr.com/msryat93917/ 

•	poem  love.mp4 :ق�شيدة يا�شر العظمة ب�مية لف

ال�شباب، 	• �شفرات  قام��ض  املا�شنجر  حمادثات  على  ت�شيطر  الفرانك�  لغة 
الريا�ض االإلكرتونية. اجلمعة١ �ش�ال ١٤٣١ هـ.

الرتب�ية 	• االأبعاد  اللتينية-  باحلروف  العربية  ال�شاوي:كتابة  حممد   
وال�شيا�شية، بيدي اآف . على ال�شبكة العنكب�تية .

حممد حنفي: العربيزي: لغة ال�شباب.. وال عزاء للجميلة، القب�ض الثلثاء، 	•
١٤ يناير ٢٠١٤ - العدد ١٤٥٩٢ . 
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 م�زة املالكي:هم�شة ود.. ظاهرة »العربتيني« وخطرها على الن�ضء اجلديد، 	•
الراية القطرية، م�قع الكرتوين . 

)لغات 	• برنامج  �شمن  النقا�شية  للحلقة  التح�شري  اأثناء  اال�شتطلع   نتائج 
العربيزي،  الهجني،  للغة  احلديثة  الت�ا�شل  و�شائل  يف  العربي  ال�شباب 

الفرانك�( التي نظمها مركز امللك عبد اهلل يف ٢٠١٣/١٢/١٠م.

ن�ف امل��شى:عربيزي التكن�ل�جيا تقتل لغةال�شاد،  	•
 م�قع م�شارات التاريخ: ١٥ اأبريل ٢٠١٢ ٠  

https://www.facebook.com/azharalarabia/.../318432954895159

هاين حبيب:العربية: لغة.. يخ�نها اأهلها!! - االأيام، االحد ٢٢ كان�ن االأول 	•
.٢٠١٣

•	www.al-ayyam.com/article.aspx?did=229875. 

احلـب 	• فذاك  حتزن  ال  القلب  ذا  اأيا  مقبل  هاين   - �شقتنا٢  مقبل:  هاين 
 Infection

العربية، 	• اللغة  تهدد  والعامية  االأجنبية  هندبداري:اللغات   
 حتقيق:، ملتقى اأهل اللغة لعل�م اللغة العربية. 

www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=2349  -

)العربيزي(:، 	• اللغةاملحدثة  ا�شتعماالت  املن�ش�ر:من  املح�شن  عبد  و�شمية   
اجلامعة  االأول،  العربية  اللغة  م�ؤمتر  الثاين،  الق�شم  اخلام�ض.  املح�ر 

االإ�شلمية، املدينة املن�رة،  جمادى االأولى ١٤٣٣ه/ماي ٢٠١٢م.
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عن مشــكالت الحرف العربي اآلنية
د. مسلم عبد الفتاح حسن السيد

أستاذ علم الصوتيات 
واللسانيات المشارك

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�ِشَك َلَها )١(} ْحَمٍة َفَل مُمْ ا�ِض ِمن رَّ ُ ِللنَّ { َما َيْفَتِح اهللَّ

المقّدمة
لة وال�ّشلم على خري من اأف�شح، واأبان  وعلى  احلمد هلل رب العاملني، وال�شّ
اآله، واأ�شحابه، ومن تبعه باإح�شان اإلى ي�م الّدين ؛ اأّما بعد: فاإن البحث العلمي 
ُب  القائم على خدمة لغة كتاب اهلل -  تعالى -  ياأتي يف مقدمة االأعمال التي َيَتَقرَّ

بها امل�شلم اإلى خالقه .

ولقد حظي احلرف العربي من بني حروف اللغات االإن�شانية قاطبة باأن يك�ن 
للعاملني.  املبع�ث رحمة    اهلل  بن عبد  واملر�شلني حممد  النبيني،  ل�شان خامت 
ل  ه اهلل - تعالى - من بني حروف لغات الب�شر ؛ فكان ل�شان ال�حي املَُنزَّ واخت�شَّ
ا باأمره  الأ�شحابه بكتابة  على الّنبي العربي الكرمي، وُكِتب به ال�حي كامًل اأي�شً
النا�ض  اإلى  نقله  و�شيلة  فكان  ؛  مبا�شرة  نزوله  بعد  الكرمي  القراآن  من  ينزل  ما 
كافة نطًقا، واأداء  كتابة  ور�شًما، وبياًنا، واإلى اأن تق�م ال�شاعة  ؛ لهذا، وغريه 
كان هذا امل��ش�ع: »عن م�شكلت احلرف العربي االآنية »؛ خدمة لكتاب اهلل - 
تعالى - وم�شاهمة حقيقية يف ك�شف اللثام عن مزايا هذا احلرف، وامل�شكلت 
التي ت�اجهه يف م�شريته املقّد�شة  واحلل�ل املطروحة للتغلب على تلك امل�شكلت، 

واأما منهج البحث فقد �شلك الباحث فيه املنهج ال��شفي، والتاريخي. 

�ش�رة فاطر، من االآية/٢.  )١(
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وقد راعيت االخت�شار يف هذا البحث؛ لتحكم م�شادر الن�شر يف اجلانب الكّمي 
د الدورّيات عدًدا معيًنا من ال�شفحات ُتعاَلج فيها  للأبحاث املن�ش�رة، حيث حتدِّ
الق�شايا البحثية، واقت�شت خطة البحث هذا اأن ت�شتمل بعد املقدمة على ثلثة 

مباحث وخامتة، وثبت باأهم امل�شادر، واملراجع.

ر�شًما   العربي  للم�شطلحات اخلا�شة باحلرف  ُته   �شْ َفَخ�شَّ االأّول  املبحث  اأما 
ما  ًزا كذلك بني  يِّ ومُمَ بينها،  التي تربط  والعلقات  ًحا مفاهيمها،  وكتابة م��شِّ
يجب التمييز بني مدل�الته، وتناول املبحث الثاين )مزايا احلرف العربي، ودوره 
الريادي يف حياة  العربي، وتطّ�ره، ودوره احل�شاري  ن�شاأة احلرف  احل�شاري( 

ا لر�شم امل�شحف، وجمعه  ون�شخه، وطباعته. االأمة، والب�شرية قاطبة عار�شً

عر�شت يف املبحث الثالث لـ)م�شكلت احلرف العربي االآنية(، فبداأ باحلديث 
ويف  املختلفة،وامل�ؤ�ش�شات  التعليم  مراحل  يف  العربي  احلرف  عن«م�شكلت 
م�ؤ�ش�شات حتفيظ القراآن الكرمي  وو�شائل االإعلم املرئي، واملقروء، وامل�شم�ع، 

وم�اقع الت�ا�شل االجتماعي... اإلخ . 

اأما اخلامتة فاأوجزت فيها ما حققه البحث من اأعمال، وما اأّكده من حقائق  
ل اإليها من نتائج، واأما بالن�شبة للم�شادر، واملراجع فقد رتبت بح�شب  وما ت��شّ

)اأ ب ت ث ... اإلخ.

الدكتور/ُم�َشلَّم عبد الفتاح ح�شن ال�شيد 

 اأ�شتاذ علم ال�شوتيات, والل�شانيات امل�شارك 
بجامعة الأزهر)القاهرة(, وجامعة امللك خالد 
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المبحث األّول

التعريف بمصطلحات الحرف رســًما، وكتابة.
وكتابة  العربي)١(ر�شًما،  باحلرف  اخلا�شة  للم�شطلحات  املبحث  هذا  عر�ض 
يجب  ما  بني  كذلك  ًزا  يِّ ومُمَ بينها،  تربط  التي  والعلقات  مفاهيمها،  ًحا  م��شِّ

التمييز بني مدل�الته.

من  فاعل  ا�شم  وامل�شكلة:  »م�شكلة«،  جمع  اللغة:  يف  »م�شكلت«  م�شطلح 
»اأُ�ْشِكُل  تقول:  والختالط،  وال�شتباه،  اللتبا�س،  بالإ�شكال  وُيعنى  »اأ�شكل«، 
واأول  ي�شتنب،  ومل  وا�شتبه،  التب�ض،  اإذا  ُم�ْشِكٌل:  فه�  اإ�شكاال،  ُي�ْشِكُل،  االأمر  علي 
وثالثه مك�ش�ر،  الباب م�شم�م،  الفاعل من جميع ف�ش�ل هذا  وا�شم  امل�شتقبل، 

واأول ا�شم املفع�ل منه م�شم�م اأي�شا، اإال اأن ثالثه مفت�ح)٢(«.

و »امل�شكل: »ه� ما ال ينال املراد منه اإال بتاأمل بعد الطلب)٣(«.

اأمره:  احَلْرف)٤(: من كل �شيء طرفه، وجانبه، ويقال: فلن على حرف من 
حروف  واحد  واحلرف:  ال�شلبة،  ال�شامرة  الدواب:  من  واحلرف  منه.  ناحية 
الهجاء،  وت�شمى حروف  الكلمات،  التي ترتكب منها  والع�شرين  الثمانية  املباين 
واحلرف: واحد حروف املعاين، وهي التي تدل على معان يف غريها، واحلرف: 
هذا  يقال:  الكلمة،  واحلرف:  وحرف(،  وفعل  )ا�شم  الكلمة  اأق�شام  من  ق�شم 

لغتهم  تكن  ومل  االإ�شلم،  دخلها  البلد  يف  وذلك  ال�شريف«،  الت�شمية«احلرف  هذه  عليه  يطلق  كان   )١(
العربية، وغريوا نظام كتاباتهم بعد اعتناقهم االإ�شلم ط�اعية اإلى احلرف العربي، ومن �شدة حبهم له 

اأطلق�ا عليه الت�شمية ال�شابقة.
الهروي: اإ�شفار الف�شيح٤٦7/١، حتقيق:  اأحمد �شعيد ق�شا�ض، الطبعة االأولى:  ١٤٢٠هـ، عمادة البحث   )٢(

العلمي باجلامعة االإ�شلمية، املدينة املن�رة، اململكة  العربية  ال�شع�دية.
اجلرجاين:  التعريفات/٢7٦، حتقيق:  اإبراهيم االأبياري، دار الكتاب العربي، بريوت، الطبعة االأولى:   )٣(

١٤٠٥ه
ابن منظ�ر: ل�شان العرب)ح رف(، الزبيدي:  وتاج العرو�ض )ح رف(، واملعجم ال��شيط )ح رف(.  )٤(
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»نزل  احلديث  ومنه  واللهجة،  اللغة،  واحلرف:  العرب،  ل�شان  يف  لي�ض  احلرف 
القراآن على �شبعة اأحرف)١(« واحلرف: الطريقة، وال�جه، واحلرف: من ُحروف 

الِهجاء، واحد حروف التهجي.

حروف  »اأما  احلرف  حد  يف  الزجاجي:  فـيق�ل  اال�شطلح  يف  احلرف  واأما 
معاين  من  معنى  على  دالة  وال  مقرتنة،  وال  مت�افقة،  غري  اأ�ش�ات  فهي  املعجم 
االأ�شماء واالأفعال، واحلروف؛ اإال اأنها اأ�شل تركيبها)٢(«. فقد ا�شتعمل الزجاجي 
»احلرف« يف الرمز االأبجدي، ومعنى ال�ش�ت اللغ�ي مًعا وه� ما فعله ابن جني 
ابن  يق�ل  القدامى  العربية  علماء  من  وغريه  االإعراب،  �شناعة  �شر  يف  ا  اأي�شً
جني: »اختلف االأجرا�ض يف حروف املعجم باختلف مقاطعها.. اإلخ)٣(« وق�له 
اأي�شا  واأذكر  ومدارجها..  خمارجها،  يف  احلروف  هذه  اأح�ال  »واأذكر  ا:  اأي�شً
اأح�ال هذه احلروف يف اأ�شكالها، والغر�ض يف و�شع وا�شعها، وكيفية األفاظها ما 

دامت اأ�ش�اتا مقطعة)٤(.

اأخرى  اللغ�ي، ويف معان  ال�ش�ت  العربية احلرف يف معنى  وا�شتعمال علماء 
د مدى وعيهم بـ »الربط الق�ي  مرتبطة به كا�شم احلرف، و�ش�ته املنط�ق ي�ؤكِّ
بني ال�حدات ال�شغرية يف الكلم، وهي االأ�ش�ات، وتلك الرم�ز التي تعربِّ عن 

هذه ال�حدات يف الكتابة، اأو اخلط)٥(«.

الهيثمي:  جممع  الزوائد  ومنبع  الف�ائد ٣١٩/7، طبعة �شنة ١٤١٢ ه دار  الفكر، بريوت .  )١(
اأب� القا�شم الزجاجي: االإي�شاح يف علل النح�/٥٤، حتقيق: مازن املبارك الطبعة الرابعة:١٤٠٢ه/١٩٨٢م    )٢(

دار النفائ�ض.
ينظر ابن جني: �شر �شناعة االإعراب٨/١، حتقيق: د. ح�شن هنداوي، دار القلم، دم�شق، الطبعة االأولى:   )٣(

١٩٨٥م.
ابن جني: �شر �شناعة االإعراب٤/١-٥.  )٤(

ينظر د. عبد اهلل ربيع حمم�د: يف علم الكتابة العربية / ٤٩، الطبعة االأولى ١٤١٢ه/١٩٩١م  النا�شر:   )٥(
امل�ؤلف.
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ف احلرف يف الدر�ض اللغ�ي احلديث باأنه »وحدة فكرية، تدخل يف تركيب  وُيعرَّ
ف باأنه: اأ�شغر وحدة لغ�ية تدخل يف تك�ين كلمة  املنظمة االأبجدية للغة)١(«، وُعرِّ
اأو ه� اأ�شغر وحدة لغ�ية تنطق مفردة ح�شب ُعرف  يف عرف جماعة لغ�ية ما، 

جماعة ما)٢(.

ف باأنه: »رمز خمطوط، اأو مطبوع، يقوم مقام �شوت، اأو مقطع، اأو معنى   وُعرِّ
كاحلروف االأبجدية يف لغة ما«)))

ومما جتدر االإ�شارة اإليه هنا اأن اأّول من ا�شتعمل م�شطلح »حرف«، وم�شطلح 
د مكان احلركة، وكذلك التن�ين العلمة اأب� االأ�ش�د الدوؤيل )ت٦٩ه(  »حركة« وحدَّ
فمي  فتحُت  قد  راأيَتني  »اإذا  كاتبه:  خماطًبا  اهلل -  - رحمه  كلمه  ن�ض  وهذا 
باحلرف فانقط نقطة اأعله، واإذا �شممُت فمي فانقط نقطة بني يدي احلرف، 
اأتبعت �شيًئا من ذلك ُغنة  واإذا ك�شرُت فمي فاجعل النقطة حتت احلرف، فاإن 
فاجعل مكان النقطة نقطتني)٤(« .والرواية يف »�شبح االأع�شى«: »اإذا فتحت فاي 
واإذا  احلرف،  حتت  نقطة  فاجعل  فاي  ك�شرت  واإذا  احلرف  ف�ق  نقطة  فاجعل 
�شممت فاي فاجعل نقطة اأمام احلرف فاإن اتبعت �شيئا من هذه احلركات غنة 

يعني تن�ينا فاجعل نقطتني، ففعل ذلك حتى اأتى على اآخر امل�شحف)٥(«.

حترك  و�ش�رة  االإن�شان،  يف  النطق  جلهاز  االأ�ش�د  اأبي  ت�ظيف  تلحظ  واأنت 
احلركات  م�شميات  حتديد  كذلك  ونلحظ  احلركات،  نطق  اأثناء  يف  اأجزائه 

ينظر د. متام ح�شان: مقاالت يف اللغة واالأدب/٢٣١، عامل الكتب، الطبعة االأولى:  ١٤٢ه/٢٠٠٦م.  )١(
اأحمد خاطر: يف اللهجات العربية مقدمة للدرا�شة/١١٦، طبعة �شنة ١٩7٩م، مطبعة  ينظر د.حممد   )٢(

احل�شني االإ�شلمية، القاهرة .
جمدي هبة، وكامل املهند�ض: معجم امل�شطلحات العربية يف اللغة واالأدب/١٤7، مكتبة لبنان، الطبعة   )٣(

الثانية، القاهرة.
الذهبي:  �شري اأعلم النبلء٨٣/٤.  )٤(

االأولى:  الطبعة  :  د.ي��شف علي ط�يل،  االإن�شا١٥٥/٣، حتقيق  االأع�شى يف �شناعة  القلق�شندي: �شبح   )٥(
١٩٨7، دار الفكر، دم�شق.
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يف  النطق  اأع�شاء  اأداء  ملحظة  ثم  االأبجدية،  املنظمة  يف  فكرية  ك�حدة 
اإخراج �ش�تها الذي ه� جزء من املنظمة ال�ش�تية للغة العربية وحتديد اأماكن 

احلركات. 

واإذا كان معنى »احلرف« اال�شطلحي وحدة فكرية داخلة يف تركيب املنظمة 
االأبجدية للغة فما معنى »احلركة« يف اللغة اال�شطلح؟: »احلركة:  �شد ال�شك�ن  
وحركته فتحرك، ويقال: ما به حراك، اأي حركة)١(« .واأما احلركة، اأو »ال�شائت« 
ا طليًقا من دون وج�د  يف اال�شطلح فه� �ش�ت جمه�ر، يخرج ه�اء �ش�ته حرًّ
عقبة متنع خروجه، اأو ت�شّيق جمرى خروجه، وذبذباته كثرية يف العدد والقيمة، 
ُيعرَت�ض  ال�شامت  ال�ش�امت؛ الأن  » sonority « من  ال�شمعي  ال��ش�ح  واأعلى يف 
املخرج،  منطقة  يف  خروجه  اأثناء  يف  النطق  جهاز  ممر  بغلق  �ش�ته  ه�اء  علي 
مكان  يف  املمر  وفتح  مكان،  يف  غلق  اأو  ال�ش�ت،  معه  يظهر  فجائي  فتح  يتبعه 
 » sonority « ال�شمعي  ال��ش�ح  يف  واأقل  مهم��ًشا،  اأو  جمه�ًرا،  يك�ن  وقد  اآخر، 

من احلركة)٢(.

�ن احلركات باحلروف ال�شغرية:  وجدير بالذكر اأن علماء العربية كان�ا ُي�َشمُّ

واو  فال�شمة  �ش�رها،  على  عملت  احلروف  بع�ض  كانت  فلما  احلركات  »واأما 
�شغرية على هذه ال�ش�رة )ــُــ(، والفتحة األف �شغرية ممتدة على ط�ل احلرف، 
ول� مل تكن كذلك اللتب�شت باالألف، و�ش�رتها )ــَــ(، والك�شرة ياء �شغرية، وجعلت 
و�ش�رتها  بالفتحة،  فتلتب�ض  اخلط  �شرعة  بها  يخل  قد  الأنها  احلرف  اأ�شفل  من 
)ــِـــ(، واأما ال�شك�ن ف�ش�رته �شاد �شغرية على هذه ال�ش�رة )�شـ( وهي ال�شاد 

ط:  عطار،  الغفور  عبد  اأحمد  حتقيق:  العربية(،  و�شحاح  اللغة  )تاج  ال�شحاح  )حرف(  اجلوهري:   )١(
١٤٠7هـ-١٩٨7م، دار العلم للمليني، بريوت.

 : الثانية  الطبعة  ال�ش�تيات/١٥٤،  :  علم  اأحمد علم  العزيز  ينظر د.عبد اهلل ربيع حمم�د، د.عبد   )٢(
١٤٠٨ ه/١٩٨٨م، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة املكرمة.
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من �شفر؛ الأن ال�شفر: اخلايل ولذلك جعلت علمة على ك�ن احلرف �شفًرا من 
احلركة)١(« الذي تط�ر فيما بعد اإلى )ــــــــْ (.

القدامى  علمائنا  عند  يعرف  ما  اأو  » الف�نيم «  اللغ�ي  لل�ش�ت  بالن�شبة  واأما 
كما  الداللة،  تغيري  يف  دخل  لها  �ش�تية  وحدة  اأ�شغر  فه�  ؛  االأ�ش�ل  باحلروف 
املنظمة  ميثلن  » فكلهما  حركة  اأو  �شامًتا،  يك�ن  وقد  و)قال(،  )مال(،  يف 

ال�ش�تية للغة.

وال�ش�ت الفرعي »الف�ن«، الذي ه� �ش�رة فرعية من ال�ش�ت اللغ�ي )احلرف 
م�شت�ى  على  به  اللهجني  األ�شنة  اختلُف  نطقه  �ش�رة  ُد  دِّ حُتَ والذي  االأ�شلي( 
اللغة ال�احدة، اأو القطر ال�احد؛ لكن يبقى معنى الكلمة من دون تغيري مطلًقا.   

واأما عن كيفية نطق احلروف املقطعة يف كتب اللغة وال�شرف فـ »ُيقال مثًل:  
ياتها؛ الأنه  اأ�شل مادة »اال�شتعمار« )ع م ر( فكذلك ال ُينطق باأ�شمائها؛ بل مب�شمَّ
ُي�شار بها اإِلى املادة بقطع النظر عن ك�نها فعل، اأو ا�شًما، وعن تعيني حركتها، 
احلركات،  اأخف  الفتح  الأن  مفت�حة،  بالعني  املتقدمة  احلروف  مثل  يف  فينطق 
ببع�شها،  احلروف  لتقّ�ى  هاء؛  اإِحلاق  غري  من  مفت�حتني  والراء  بامليم،  وكذا 
بهمزة  م�شب�ًقا  بال�شك�ن  وال  بالك�شر،  وال  بال�شم،  ُتنطق  فل  الراء،  ب�شك�ن  اأو 
رج  و�شل مك�ش�رة، ال يف االأول  وال غريه ؛ الأن ذلك اإِمنا يك�ن عند اإِرادة بيان خَمْ

احلرف)٢(«. 

وانطق  ال��شل،  همزة  عليه  اأدخل  �شاكًنا  كان  اإِن  احلرف  ى  ُم�َشمَّ اأن  و »اعلم 
بحركته)٣(«.  حُمّركا  به  االإِتيان  مع  ْكت،  ال�شَّ هاء  فيه  زيد  متحركا  كان  واإن  به 
يف  قبله  ب�شيء  النطق  دون  من  احلديث  ال�ش�تي  الدر�ض  يف  �شاكًنا  وتنطقه 

ابن ع�شف�ر:  �شرح جمل الزجاجي٥٥٣/٣ .  )١(
ال�شابق/١٠٠ )بت�شّرف قليل(.  )٢(

�ل اخَلطيَّة/٩٨، حتقيق د.طه عبد  ن�شر اله�ريني االأزهري: املطاِلُع النَّ�شرية للَمطاِبع امل�شريَّة يف االأ�شُ  )٣(
املق�شود، مكتبة ال�شنة، القاهرة، ط١: ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.
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يف  داخٌل  فكرية  وحدة  ه�  الذي  احلرف  كان  واإذا  احلديث،  ال�ش�تي  الدر�ض 
تركيب املنظمة االأبجدية للغة فماذا ُيعنى بال�ش�ت اللغ�ي ؟

ُينطق  وقد  الداللة،  تغيري  يف  دخل  لها  �ش�تية  وحدة  اأ�شغر  اللغ�ي  ال�ش�ت 
للغة)١(«  ب�ش�ر خمتلفة ؛ فه� »عملية نطقية تدخل يف تركيب املنظمة ال�ش�تية 
األ�شنة اللهجني الكلمَة عن معناها فماذا ُيعنى  ُد �ش�ِر نطِقه يف  وال ٌيخِرج تعدُّ

باملقطع؟ 

اقرتانات  من  اأن�اع  عن  اقت�شادية  ب�ش�رة  تعربِّ  تركيبية،  وحدة  املقطع: 
اللغة، متفق  اأكرث كلمات  اأو  االأ�ش�ات ال�شامتة، واحلركات، تتكّ�ن منه واحًدا، 
مع اإيقاع الّنف�ض الطبيعي، ومع نظام اللغة يف �ش�غ مفرداتها)٢(.فاملقطع وحدة 
�ش�تية اأكرب من ال�ش�ت اللغ�ي، واأ�شغر من الكلمة ال�ش�تية التي تتكّ�ن غالًبا 

من اأكرث من مقطع �ش�تي.

تق�م  عملية  درا�شة  ال�ش�ت  درا�شة  على   »phonetics« االأ�ش�ات  علم  ويق�م 
على اال�شتماع، والت�شجيل؛ بينما يت�ّفر علم الت�شكيل ال�ش�تي phonology على 
م حرف الن�ن  درا�شة احلرف درا�شة نظرية تق�م على التجريد، والتق�شيم  فَي�شُ
االإقلب(  ون�ن  االإخفاء،  ون�ن  االإظهار،  )ن�ن  االأ�ش�ات  من  عدًدا  مثًل  حتته 
والتي تختلف فيما بينها من حيث املخرج؛ فاحلرف، و�ش�رته واحدة يف املنظمة 
تعدد  ُيراعى  وال  للغة)٣(،  ال�ش�تية  املنظمة  يف  متعددة  و�ش�ره  للغة،  االأبجدية 
ال�ش�ر النطقية للحرف يف الكتابة اأو اخلط)٤( مما لي�ض له دخل يف تغيري املعنى.

د. متام ح�شان: مقاالت يف اللغة واالأدب/٣٣١.  )١(
ربيع  اهلل  د.عبد  احلديث/٢٥،  اللغة  علم  �ش�ء  يف  القراآنية  �شاهني:القراءات  ال�شب�ر  د.عبد  ينظر   )٢(

حمم�د،  د. عبد العزيز علم: علم ال�ش�تيات /١٦٤.
د.  ينظر تف�شيل ذلك متام ح�شان: مقاالت يف اللغة واالأدب/٣٣١.  )٣(

القربة كتابة ل�شم  اإلى بع�ض كما �شمي خرز  القلق�شندي: »�شمي اخلط كتابة جلمع احلروف بع�شها   )٤(
بع�ض اخلرز اإلى بع�ض« �شبح االأع�شى ٨١/١.
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فيعنى بالكتابة احلرفية - بناء على ما �شبق -: التعبري باأ�شكال احلروف عن 
لغ�ي واحد، مهما تعددت �ش�ر نطقه  ال�احد عن �ش�ت  الرمز  اأ�ش�اتها فُيعربِّ 
باختلف م�قعه يف الكلم، اأو باختلف لهجات الناطقني به؛ مما يدل على اأن 
لها دخل يف  التي  ال�ش�تية  اأو احلدات  الف�نيمية،  بفكرة  كان على علم  وا�شعه 
اأو ما �شّماه علماوؤنا القدامى بـ »احلروف االأ�ش�ل« بالنظر  اأو ال�ظيفة  الداللة، 

اإلى »احلروف الفروع )١(«.

 المبحث الثاني: 
مزايــا الحرف العربي، ودوره الحضاري

ًل- ن�ساأة احلرف العربي، وتطّوره، وخ�سائ�سه:  اأوَّ

وحديًثا  قدمًيا،  احلقيقة   عن  الباحثني  العربي  احلرف  ن�شاأة  ق�شية  �شغلت 
اأو مناق�شته   ، اأمر ال ميكن عر�شه  واالآراء يف ذلك، وه�   ، النظريات  واختلفت 

ه)٢(. ل يف مظانِّ هنا  وه� مف�شَّ

تطّ�ر  من  االأخرية  املرحلة  متثِّل  احلرفية  الكتابة  اأن  هنا  ذكره  ميكن  وما 
اأّولهما - النظام امل�شري: وكان يق�م  الكتابة االإن�شانية   فقد �شبقها نظامان: 
النظام   - وثانيهما  املنحنية،   اأو  امل�شتقيمة  واخلطوط  ال�شور  بني  اجلمع  على 
البابلي:  وكان يق�م على نظام اخلط امل�شماري، وقد انقر�ض هذان النظامان، 

وحّل مكانهما النظام احلريف)٣(.

ال�شابقة  الع�ش�ر  يف  م�ج�دة  كانت  ال�شابقة  الثلثة  االأنظمة  اأن  املعل�م  ومن 
على القرن اخلام�ض ع�شر قبل امليلد، مما يعني اأن االأبجدية احلرفية ت�شرب 

ينظر د. عبد اهلل ربيع حمم�د: يف علم الكتابة العربية /٤٨.  )١(
ينظر د.عبد اهلل ربيع حمم�د: مثًل يف علم الكتابة العربية /٥٩-77.  )٢(

ينظر د.عبد احلميد حممد اأب� �شكني: فقه اللغة/١١٣، وما بعدها.  )٣(
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ا�شتكمال  �شبيل  يف  مرحلة  اآخر  »تعد  و  االإن�شاين.  التاريخ  قبل  ما  اأعماق  يف 
الكتابة)١(«.

االأول   النظامني  -  يف هجر  ال�شاميني- وهم عرب  اإلى  االأّول  الف�شل  ويرجع 
د  »رينان  والثاين، واعتماد النظام احلريف يف الكتابة على وجه الب�شيطة .وقد اأكَّ
العربي جزء من  ال�شاميني)٢(، واحلرف  االأبجدية احلرفية من و�شع  اأن  » على 

ا)٣(. النظام االأخري )النظام احلريف( ي�شرب يف اأعماق التاريخ االإن�شاين اأي�شً

ومن الثابت تاريخًيا اأّن امل�شريني القدماء هم اأّول من اخرتع الكتابة، والتي 
طّ�رها عرب �شيناء يف �ش�رتها االأخرية، وعنهم اأخذها الفينيقي�ن، وهم اأحد 
كان�ا  وقد  العربية،  اجلزيرة  قلب  من  هاجروا  الذين  ال�شامي  ال�شعب  فروع 
م�شه�رين بالتجارة والغزو، جمب�لني على حبِّ التنقل، مما كان له اأعظم االأثر 
يف ن�شر  االأبجدية ال�شامية التي طّ�روها يف العامل كّله، واقتب�ض العامل كله حروف 
اأبجديته من االأبجدية التي طّ�رها الفينيقي�ن   وغدو بذلك اأول من قّدم للعامل 

كلِّه مفتاح ح�شارته االإن�شانية)٤(.

ويق�شي النظام احلريف -كما �شبق- باأن يك�ن لكّل حرف �ش�رة، اأو رمز فيما 
الفينيقية يف  االأبجدية  تلك  انت�شرت  وقد  نطقه،  اختلف  مهما  باالأبجدية  عرف 
ا، ون�شرها االإغريق  العامل كلِّه، وكانت م�شدر النظام احلريف يف العامل كّله اأي�شً

يف الغرب ؛  بينما ن�شرها االآرامي�ن يف ال�شرق)٥(. 

فندري�ض: اللغة /٣٩٩، تعريب عبداحلميد الدواخلي، وحممد  الق�شا�ض، مكتبة  االأجنل�  امل�شرية.  )١(
ينظر فندري�ض: اللغة/٣٩٩.  )٢(

�شنة: ١٤٠١هـ/١٩٨١م،  بعدها، طبعة  وما  اللغة /١١٢،  اأب� �شكني: فقه  د. عبد احلميد حممد  ينظر   )٣(
القاهرة.

االأولى:  الطبعة   ،7١-7٠/ االأول(  )الق�شم  العام  اللغة  علم  يف  علم:  اأحمد  العزيز  عبد  د.  ينظر   )٤(
١٤٢٥ه/٢٠٠٤، دار كن�ز املعرفة للمطب�عات واالأدوات املكتبية، جدة.

ينظر د. عبد اهلل ربيع حمم�د :  تف�شيل ذلك يف الكتابة العربية/٥٩-77.  )٥(
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التمثيل  بداأت  من  الكتابة احلرفية  اأن  العلماء  لدى كثري من  به  امل�شّلم  ومن 
الفينيقي لها، ومما مييز تلك االأبجدية حر�شها على ترتيب رم�ز احلروف ترتيًبا 

ا   وت�شمية كل حرف با�شم خا�ض، واجتاهها من اليمني اإلى الي�شار)١(. خا�شً

تطّور احلرف العربي: 

ا�شتقّرت  ما  اإلى  وو�ش�لها  تط�رها،  �شبيل  يف  العربية  احلروف  رم�ز  �شلكت 
عليه الي�م يف عددها، و�ش�رها، اأو رم�زها، وه�  ثمانيٌة وع�شرون رمًزا ملا ُيعَرف 
الي�م برم�ز احلركات؛ ليك�ن املجم�ع  ُيعَرف  برم�ز ال�ش�امت، و�شتة رم�ز ملا 

اأربعة وثلثني رمًزا، مهما اختلف الت�ش�يت بكّل رمز منها.

» احلرف  اأّن  على  بناء  ؛   وع�شرين حرًفا  ت�شعة  العلماء احلروف  بع�ض  وعّد 
كما  بالهمزة،  بعد  فيما  �شمي  ملا  ال��شع  اأ�شل  يف  ا�شتعمل  قد  باالألف  امل�شّمى 
ا يف الرمز للفتحة الط�يلة، اأو ما ي�شمى باألف املّد)٢( »، قد �شبقت  ا�شتعمل اأي�شً
؛   الفينيقية  باالأبجدية  فيما عرف   - وهم عرب   - الفينيقيني  دور  اإلى  االإ�شارة 
ن�شبة اإليهم، فقد و�شع�ا اثنني وع�شرين رمًزا للأبجدية التي ن�شبت اإليهم فيما 
قر�شت«، ويف مرحلة   - �شعف�ض   - كلمن   - -  حطي  -  ه�ز  »اأبجد  وهي:  بعد 
بـ  ُعِرف  فيما  االأبجدية  تلك  على  اآخر  تط�يًرا  اليمني�ن  اأدخل  تالية  تاريخية 
املجم�ع  ليك�ن  �شظغ«؛   - »ثخذ  وهي  اأحرف،  �شتة  وهي  الروادف«،  »احلروف 

ثمانية وع�شرين رمًزا، اأو حرًفا.

وخلت االأبجدية من رم�ز احلركات الق�شرية، اأو ما عرف عند علماء العربية 
اأنهم  على  بناء  ال�شغرية؛  والياء  ال�شغرية،  وال�او  ال�شغرية،  باالألف  القدامى 
كان�ا يربط�ن بينها وما هي بع�شه من احلروف الت�ام الك�امل . ومن اأق�الهم 
�ا فيها على تلك احلقائق العلمية: »اعلم اأن احلركات اأبعا�ض حروف  التي ن�شّ

د.عبد اهلل ربيع حمم�د: يف علم الكتابة العربية/٥٠-٥١.  )١(
د.عبد اهلل ربيع حمم�د: يف الكتابة العربية/٨٤.  )٢(
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فكذلك  ثلثة  احلروف  هذه  اأن  فكما  وال�او،  والياء   االألف،  وهي  واللني،  املد 
االألف،  بع�ض  فالفتحة  وال�شمة،  والك�شرة،  الفتحة،  وهي  ثلث،  احلركات 
ي�شم�ن  النح�يني  متقدم�  كان  وقد  ال�او،  بع�ض  وال�شمة  الياء،  بع�ض  والك�شرة 
الفتحة االألف ال�شغرية، والك�شرة الياء ال�شغرية وال�شمة ال�او ال�شغرية، وقد 
كان�ا يف ذلك على طريق م�شتقيمة، اأال ترى اأن االألف والياء، وال�او الل�اتي هن 
حروف ت�اّم ك�امل)١(«، اأي األف املد، وواو املد، وياء املد)احلركات الط�يلة يف 

الدرا�شات ال�ش�تية احلديث(.

والهمزة،  الط�يلة(  املّد)الفتحة  األف  اإلى  االأبجدية  يف  االألف  �ش�رة  فرتمز 
ال�او  هما  خمتلفتني،  �ش�تيتني  وحدتني  اإلى  االأبجدية  يف  ال�او  �ش�رة  وترمز 
ال�شامتة يف نح� )َوجد( اأي ال�او التي حتمل احلركة، وال�او يف نح� )َخْ�ف( 
اأي ال�او امل�شب�قة بفتحة  وترمز �ش�رة الياء يف االأبجدية اإلى وحدتني �ش�تيتني 
حتمل  التي  الياء  اأي  )َيجد(  نح�  يف  ال�شامتة  الياء  هما:  ا،  اأي�شً خمتلفتني 

احلركة، والياء يف نح� )َبْيت( اأي الياء امل�شب�قة بفتحة. 

على  اأطلق  احلروف  ترتيب  يف  اأ�شا�شيان  نظامان  اأخرى  مرحلة  يف  وظهر 
اأولهما قدمًيا م�شطلح »املزدوج«؛ بينما الأطلق عليه حديًثا م�شطلح »  االأبجدي 
»واأطلق على ثانيهما قدمًيا م�شطلح »املفرد«؛ بينما اأطلق عليه حديًثا م�شطلح 
امل�شرقي،  بالرتتيب  بعد  عرف  فيما  وا�شح  دخل  للجغرافية  وكان  »االألفبائي«  
والرتتيب املغربي . ف�شار حلروف العربية اأربع �ش�ر من الرتتيب، كما ه� مبني 
امل�شرقي:  املزدوج  االأبجدي  بالرتتيب  ُعِرف  االأّول  الرتتيب  االآتي:  النح�  على 
اأبجد -  ه�ز- حطي - كلمن -  �شعف�ض- قر�شت -ثخذ- �شظغ ؛ واأما الثاين 
اأبجد  االآتي:   النح�  املغربي، وذلك على  االأبجدي املزدوج  بالرتتيب  ُعِرف  فقد 

-  ه�ز- حطي -كلمن - �شعف�ض- قر�شت - ثخذ - ظغ�ض))).

ابن جني:�شر �شناعة االإعراب١/١7 ، ١٨.  )١(
ينظر القلق�شندي :  �شبحاالأع�شى٢٤/٣ ، د.عبد اهلل ربيع حمم�د: يف علم الكتابة العربية/٩٢.  )٢(
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»وترتيب امل�شارقة ال�شابق اأقدم، واأ�شح؛ الأنه يتفق والكلمات ال�شت االأولى مع 
االأبجدية الفينيقية، كما اأنه يجمع »الروادف العربية« يف كلمتني م�شتقلتني عن 

الكلمات االأ�شلية، خلًفا للرتتيب املغربي الذي يخلط بينهما)١(«.

والثالث: الرتتيب االألفبائي املفرد امل�شرقي: اأ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز �ض �ض �ض 
�س ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي. والرتتيب الألفبائي املفرد املغربي: اأ ب ت ث 

ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن �س �س ع غ ف ق �س �س ه و ي )٢(.

ومما جتدر االإ�شارة اإليه هنا اأن اختلف الرتتيب املغربي الذي ُعِرف بالرتتيب 
االألفبائي عن الرتتيب امل�شرقي الذي ُعِرف بالرتتيب االأبجدي مل يحدث اإاّل يف 

القرن الثاين  اأو الثالث الهجري على اأرجح االآراء.

حركة  بعد  حدث  قد  ب�ش�رتيه  الرتتيب  هذا  اأن  حقيقة  على  العلماء  وي�ؤكد 
بن  يحي  واأخيه  عا�شم)ت٩٠ه(،  بن  ن�شر  اإلى  تن�شب  والتي  الثانية،  االإ�شلح 
اإليه)٣(،  امل�شار  النح�  وترتيبها على  العربية  اإعجام حروف  يعمر)ت٩٠ه( وهي 
للحرف  كان  واالإ�شلمية  العربية،  احل�شارة  وبداية  االإ�شلم،  فجر  وببزوغ 
العربي  دوٌر عظيٌم يف نقل ر�شالة االإ�شلم اإلى النا�ض كافة باحلكمة، وامل�عظة 
احل�شنة  فكانت رم�ز احلرف العربي ب�ش�رها، ورم�زها ال�شابقة مُتثِّل »احلرف 
يقراأ،  وبه    النبي حممد  ال�حي على  اآيات  بها  تتنزل  اأ�شدق متثيل  القراآين« 
لهجاتهم،  باختلف  العرب  األ�شنة  القراآين  احلرف  و�شع  ولقد  ويكتب  وُي�شمع، 
واأعمارهم - كما �شياأتي -  ف�جدوا فيه ما يدع�هم اإلى ما ينفعهم يف دينهم، 
ودنياهم، واآخرتهم فاأقبل�ا عليه راغبني، ومعجبني باأدائه ال�ش�تي الذي فاق ما 
كان�ا عليه من جمال لغتهم  يف اآدابهم �شعًرا، ونرًثا وبجمال �ش�ره، اأو رم�زه - 

يتعمل�ن هذا احلرف، ويتدبرون اآياته.

د.عدنان اخلطيب : املعجم العربي بني املا�شي واحلا�شر  » /١٦، طبعة �شنة١٩٦7م.  )١(
ينظر القلق�شندي : �شبح االأع�شى٢٣/٣، د.عبد اهلل ربيع حمم�د: يف علم الكتابة العربية/٩٨-٩٩.  )٢(

ينظر د.عبد اهلل ربيع حمم�د : يف علم الكتابة/٩٩.  )٣(
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اللغات  حروف  على  له  وف�شَّ العربي،  احلرف  َقْدر   - تعالى  اهلل-  رفع  وقد 
لتلوته؛  وين�شت  له،  ي�شتمع  وملن  يقروؤه،  ملن  والث�اب  االأجر  و�شاعف  جميًعا 
فكان احلرف العربي وعاء احل�شارة االإ�شلمية، يحملها اإلى النا�ض يف كلِّ زمان   
ومكان باحلكمة، وامل�عظة احل�شنة. وكان لنزول القراآن الكرمي باحلرف العربي 
حروف  على  والتعليم  الكتابة،  يف  وتف�شيله  وانت�شاره    ، تط�يره  يف  عظيم  اأثر 
فقد  االإ�شلمي؛  الدين  اأهلها  اعتنق  التي  الدول  من  كثري  يف  االأخرى  اللغات 
ارتبط تطّ�ر احلرف العربي بعد البعثة النب�ية بالقراآن الكرمي، وه� ما يت�شح 

ا من خلل االإ�شلحات التي اأدخلت عليه. اأي�شً

ثانًيا- ر�سم امل�سحف، وجمعه، ون�سخه، وطباعته:

قرر جمل�ض هيئة كبار العلماء  ب�ج�ب بقاء ر�شم امل�شحف وفق ما كان عليه 
الر�شم العثماين، واأنه ال يج�ز تغيريه لي�افق ق�اعد االإملء احلديثة ؛  الأن يف 
املحافظة على الر�شم العثماين حفاًظا على كتاب اهلل - تعالى -  من التحريف، 
واتباعا ملا كان عليه ال�شحابة - ر�شي اهلل عنهم - واأئمة ال�شلف - رحمة اهلل 
عليهم  واأَْعِر�ُض على القراء الكرام الن�ّض ال�ارد يف هذه الق�شية كامًل ؛ ل�شلته 
مب��ش�ع الر�شم القراآين، ودعاوى تغيري احلرف العربي، اأو ا�شتبداله بغريه من 

رم�ز االأبجديات يف اللغات االأخرى.

يف  املنعقدة  العلماء  كبار  هيئة  ملجل�ض  ع�شرة  الرابعة  الدورة  »يف  الن�ّض: 
نظر  منه  والع�شرين  اإلى احلادي  �ش�ال  �شهر  العا�شر من  من  املدة  الطائف يف 
االإمام  مبدر�شة  الدينية  العل�م  مدر�ض  �شالح  حمزة  ح�شني  رفعه  فيما  املجل�ض 
املع�نة يف كتابة  امللك املعظم يطلب فيه  اإلى جللة  اأبي حنيفة االبتدائية مبكة 
امل�شحف بطريقة االإملء العادية   واملحال اإلى �شماحة الرئي�ض العام الإدارات 
البح�ث العلمية واالإفتاء والدع�ة واالإر�شاد برقم ٣ / �ض / ٢٢٠٣٥ يف ٢٢ /٩ / 
١٣٩٨ هـ، واطلع البحث الذي اأعدته اللجنة الدائمة للبح�ث العلمية واالإفتاء يف 



٧٦
  هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا  

العثماين،  واإن خالف ذلك الر�شم  العادية   القراآن بطريقة االإملء  حكم كتابة 
اأن هناك  وبعد درا�شة امل��ش�ع ومناق�شته، وتداول الراأي فيه ... تبني للمجل�ض 

اأ�شبابا تقت�شي بقاء كتابة امل�شحف بالر�شم العثماين وهي: 

ثبت اأن كتابة امل�شحف بالر�شم العثماين كانت يف عهد عثمان  - ر�شي . ١
ووافقه   ، ُمَعنيَّ  ر�شم  يكتب�ه على  اأن  امل�شحف  كتبة  اأمر  واأنه   - اهلل عنه 
اأن  وثبت  هذا،  ع�شرنا  اإلى  بعدهم  ومن  التابع�ن،  وتابعهم  ال�شحابة، 
من  املهديني  الرا�شدين  اخللفاء  و�شنة  ب�شنتي  قال:»عليكم    النبي 
اقتداء  املتعني  ه�  الر�شم  بهذا  امل�شحف  كتابة  على  فاملحافظة  بعدي« 

بعثمان، وعلي، و�شائر ال�شحابة، وعمًل باإجماعهم .

اأن العدول عن الر�شم العثماين اإلى الر�شم االإملئي امل�ج�د حاليا بق�شد . ٢
؛   الكتابة  يف  اال�شطلح  تغري  اإذا  اآخر  تغيري  اإلى  يف�شي  القراءة  ت�شهيل 
اآخر،  با�شطلح  للتغيري  قابل  اال�شطلح  من  ن�ع  االإملئي  الر�شم  الأن 
وقد ي�ؤدي ذلك اإلى حتريف القراآن بتبديل بع�ض احلروف، اأو زيادتها اأو 
اأعداء  ويجد  ال�شنني،  مر  امل�شاحف على  االختلف بني  فيقع  ؛   نق�شها 
ب�شد ذرائع  االإ�شلم  وقد جاء  الكرمي،  القراآن  للطعن يف  االإ�شلم جماال 

ال�شر ، ومنع اأ�شباب الفنت.

ما يخ�شى من اأنه اإذا مل يلزم الر�شم العثماين يف كتابة القراآن اأن ي�شري . ٣
كتابته اقرتح  الإن�شان فكرة يف  النا�ض كلما عنت  باأيدي  األع�بة  كتاب اهلل 
تطبيقها، فيقرتح بع�شهم كتابته باللتينية اأو غريها، ويف هذا ما فيه من 
اأولى من جلب امل�شالح، وبناء على هذه االأ�شباب  اخلطر، ودرء املفا�شد 
اتخذ املجل�ض القرار التايل: يرى جمل�ض هيئة كبار العلماء اأن يبقى ر�شم 
امل�شحف على ما كان بالر�شم العثماين، وال ينبغي تغيريه؛ لي�افق ق�اعد 
االإملء احلديثة، حمافظة على كتاب اهلل من التحريف، واتباعا ملا كان 
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عليه ال�شحابة واأئمة ال�شلف - ر�ش�ان اهلل عليهم اأجمعني - واهلل امل�فق 
و�شلى اهلل على نبينا حممد  هيئة كبار العلماء)١(«.

وقد كان ملجمع اللغة العربية قرار وا�شح يف هذا االأمر ، خاطب به جلنة تي�شري 
ال��شائل  بجميع  اللجنة  »تعمل  القرار:  ن�ضُّ  وهذا  املجمع،  عن  املنبثقة  الكتابة 
القراءة  لتي�شري  ؛  ذلك  يف  واالبتكار   ، العربية  احلروف  كتابة  لت�شهيل  املقب�لة 
العربية ال�شحيحة ، على اأاّل ُيْخِرَج هذا التح�شني، واالبتكار الكتابة العربية عن 
قد�شية  من  النابعة  خ�ش��شيته  القراآين  فللر�شم   .»)٢( العامة  اأو�شاعها  اأ�ش�ل 
كتاب اهلل - عّز وجّل - وه� اأمر ال جدال فيه ؛  فقد كان ال�شحابة - ر�شي اهلل 
فقد  ا،  اأي�شً ور�شًما  واأداء،  نطًقا،    النبي  من  تلقيه  على  حري�شني   - عنهم 
 �شديد   وقد كان  النبي  ال�شلم - ينزل بال�حي على  كان جربيل - عليه 
احلر�ض على تلقيه نطًقا، واأداء كما �شمعه من جربيل - عليه ال�شلم - فطماأنه 

ربُّه خماطًبا )ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئيئ جب 
ا  ا اأي�شً حب خب مبىب يب جت حت خت(   ]القيامة:19[ وكان الّنبي  حري�شً
على قراءته ب�ش�رته التي تلقاها من جربيل - عليه ال�شلم - على ال�شحابة - 
ا على كتبته؛ فاأمر بكتابة ال�حي بعد نزوله  ر�شي اهلل عنهم - وكان  حري�شً
ُكِتَب؛   فيه    ينظر  و  دائًما،  الكتبة  على  ما ميليه  بنف�شه  يتابع  وكان  مبا�شرة، 
  منه  وطاعة  دقيقة،  ب�ش�رة  تدوينه  على    منه  ا  وحر�شً التاأكيد  زيادة يف 

ه:  الأمر ربِّ

)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]اإلرساء:106[.

االإ�شلمية:  البح�ث  جملة    : واالإر�شاد  والدع�ة،   واالإفتاء،  العلمية،  البح�ث  الإدارة  العامة  الرئا�شة   )١(
.٣٢7-٣٢٦/٣٣

١٩7٠م  �شنة  طبعة  د/٥7،  الثالثة  اجلل�شة  املجمع،  م�ؤمتر  اجلل�شات،  حما�شر  العربية:  اللغة  جممع    )٢(
مطبعة الكيلين، القاهرة . 
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وعلى الرغم من و�ش�ح حرمة امل�شا�ض باحلرف العربي فقد ظهرت دع�ات 
اإ�شلحية  اّدعى اأ�شحابها خدمة احلرف العربي؛ لكنها تخالف ما ا�شتقّر 

عليه نظام احلروف العربية منذ  اأدخل  اخلليل بن اأحمد الفراهيدي االإ�شلح 
الثالث، واأدائه لدوره من دون كلل، اأو تفريط.

ومما يجب التنبيه عليه هنا وج�د ن�عني من الر�شم، هما: 

)الر�شم  اأو  اال�شطلحي(  بـ)الر�شم  ويعرف  امل�شحف،  ر�شم   - االأّول 
الت�قيفي(، والثاين - الر�شم القيا�شي؛ فما معنى كلٍّ منهما؟

واخلط   واالأثر،  العلمة،  مبعنى  اللغة  يف  »الر�شم«  ي�شتعمل  اللغة:  يف  الر�شم 
�شم )١(. قم، والرَّ طر، والرَّ بر، وال�شَّ والكتابة، والزَّ

والر�شم القيا�شي: »ت�ش�ير اللفظ بحروف هجائه، ويقال:  ت�ش�ير اأ�شكال 	•
احلروف الهجائية الدالة على اللفظ)٢(«. فـ »الر�شم اأو الهجاء اال�شطلحي 
ه� الر�شم الذي ميثِّل الكتابة العربية يف ال�ش�ؤون احلياتية، وقد ن�شاأ نتيجة 
على  ال�شريف  امل�شحف  ولر�شم  امل�روث،  القدمي  خلطهم  العرب  ا�شتعمال 
اأ�ش�ل  العلماء على  اأقامها  مِلا جاء بعد ذلك من ر�ش�م  عهد ال�شحابة، ثم 

نح�ية)٣(«.

العثمانية 	• امل�شاحف  خط  خمالفات  به  ُتعَرف  »علم  اال�شطلحي:  الر�شم 
باخلط  املراد  اأن  »واعلم  اجلزري:  ابن  يق�ل  القيا�شي)٤(«،  الر�شم  الأ�ش�ل 
فيه  طابق  ما  فالقيا�شي:  وا�شطلحي  قيا�شي  ق�شمني  على  وه�  الكتابة. 
اأو و�شل،  اأو بدل،  اأو حذف،  اخلط اللفظ واال�شطلحي ما خالفه بزيادة، 

ينظر ابن دريد: اجلمهرة، ابن منظ�ر: ل�شان العرب، الزبيدي: تاج العرو�ض )ر�شم(، )ر�شم(، )زبر(.  )١(
االأولى:  الطبعة  الداية،  ر�ش�ان  حممد  د.  حتقيق:  التعاريف/٣١٩،  مهمات  على  الت�قيف   املناوي:   )٢(

١٤١٠ه، دار الفكر-بريوت، دم�شق.
د. عبد اهلل ربيع حمم�د: يف علم الكتابة العربية/١٤٨.  )٣(

املارغني: دليل احلريان/٣٢.  )٤(



٧٩

الندوات والمؤتمرات 8

  هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا  

اأو ف�شل، وله ق�انني، واأ�ش�ل يحتاج اإلى معرفتها  وبيان ذلك م�شت�فى يف 
اأب�اب الهجاء من كتب العربية، واأكرث خط امل�شاحف م�افق لتك الق�انني؛ 
لكنه قد جاءت اأ�شياء خارجة عن ذلك يلزم اتباعها وال يتعدى اإلى �ش�اها؛ 

منها ما عرفنا �شببه، ومنها ما غاب عنا)١(«.
وهي  ال�شحابة  ر�شم  من  العلماء  ا�شتنبطها  ق�اعد  عّدة  امل�شحف  ولر�شم 

باإيجاز:

ا�ُض}   . ١ النَّ اأَيَُّها  {يا  نح�:  النداء،  ياء  بعد  املّد  األف  حذف  نح�:  احلذف، 
ومن هاء التنبيه، مثل: {ها اأَْنُتْم ه�ؤُالِء}

٢ . ،{ و{ِماَئَتنْيِ {ِماَئَة}  ويف  ُه}،  {الأَْذَبَحنَّ يف  املّد  األف  كزيادة  الزيادة، 
وكزيادة ال�او يف {�شاأوريكم}.

علماء . ٣ بها  ُعني  التي  القراآين  الر�شم  اأب�اب  من  عظيم  باب  وه�  الهمز، 
الهمزة  ر�شم  اأمثلة  ومن  القراآنية،  القراءات  وعلماء  القراآين،  الّر�شم 

اخلا�ض بالر�شم القراآين: {َوِرْءًيا}، {ال َتْظَم�ؤُا}.

َب�ا}.. ٤ البدل، نح�: كتابة ال�او يف {ال�شل�ة}، و{الرِّ

واأخرى . ٥ مف�ش�لة،  امل�شحف  بر�شم  األفاظ  كتبت  وال��شل:  الف�شل، 
اِدٌق}، وبقيت  ا ُت�َعُدوَن َل�شَ َ م��ش�لة  نح�: {اإِنَّ َما ُت�َعُدوَن الآٍَت}، و{اإِمنَّ

ْن} مطلقا. ثالثة يف ر�شم امل�شحف ب�ش�رة واحدة، ك��شل {مِمَّ

ما فيه قراءتان، نح�: {ملك ي�م الّدين} و{يخدع�ن}، و{ُتْظِهُروَن}، . ٦
بحذفها  وقرئت  باالألف،  وقرئت  األف،  دون  من  ر�شمت  و{فرهن} 
اْلُغُرفاِت  يِف  و {َوُهْم  اأكمامها}،  ونح�: {غيبت اجلب}، و {ثمرت من 
اآِمُن�َن}  كتبت يف ر�شم امل�شحف بالتاء املفت�حة، ومن غري األف، وقرئت 

ابن اجلزري: الن�شر يف القراءات الع�شر١٤٥/٢.  )١(
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ْيِطٍر} كتبت يف ر�شم  �شَ ْيِطُروَن}، و{مِبُ باجلمع، وباالإفراد، ونح�: {امْلُ�شَ
امل�شحف بال�شاد، وقرئت بال�شاد وال�شني)١(.

ه�  ما  نح�  على  مراحل  بثلث  مّر  فقد  الكرمي  القراآن  جلمع  بالن�شبة  واأما 
ومكت�ًبا  ال�شدور،  االأول حفًظا يف  ومراجعه.وكان اجلمع  ل يف م�شادره،  ُمف�شَّ
هذه  يف  القراآن  و»جمع   ،)٢( النبي  ح�شرة  يف  ذلك  ومّت  العربي،  باحلرف 
املرحلة كان كتابته يف ال�شحف من غري �شم يف م�شحف واحد، وهذا ه� معنى 
هذه  وبقيت  �شيء،  يف  جمع  القراآن  يكن  ومل    اهلل  ر�ش�ل  قب�ض  زيد:   ق�ل 
ر�شي   - بكر  اإلى  وفاته  بعد  انتقلت  بيته حتى   يف  اهلل  ر�ش�ل  ال�شحف عند 

اهلل عنه - )٣(«.

وعمر  ال�شديق  بكر)٤(  اأبي  ح�شرة  البكري(يف  الثاين)اجلمع  اجلمع  ومت 
�شياع  على  خ�ًفا   - عنهم  اهلل  ر�شي   - الكرام  ال�شحابة  وبقية  اخلطاب   بن 
�شيء منه ب�شب القتل الذي ا�شتحّر بحملة القراآن الكرمي يف اليمامة، فجمع يف 
�شحائف، وربط بخيط واحد، وبقيت ال�شحائف عند ال�شيدة حف�شة بنت عمر 
- ر�شي عنهما - والفرق بني اجلمع االأول واجلمع الثاين  »اأن ال�شديق اأراد جمع 
ال�شحف يف م�شحف واحد)٥(«. ومّت اجلمع الثالث)اجلمع العثماين( يف ح�شرة 
�شيدنا عثمان - ر�شي اهلل عنه)٦( - وبح�ش�ر جمٍع من ال�شحابة - ر�شي اهلل 

ينظر الزرقاين: مناهل العرفان/٣٦٩-٣7٣، مطبعة عي�شى البابي احللبي، و�شركاه، القاهرة، الطبعة   )١(
الثالثة.

احلاكم الني�شاب�ري :  امل�شتدرك على ال�شحيحني٢٤٩/٩)كتاب التف�شري( دار الكتب العلمية - بريوت   )٢(
الطبعة االأولى، ١٤١١-١٩٩٠، حتقيق :  م�شطفى عبد القادر عطا.

القلم   دار  االأولى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م،   : الطبعة  القراآن/١١٣،  :  معجم عل�م  اإبراهيم حممد اجلرمي   )٣(
دم�شق .

احلاكم الني�شاب�ري :  امل�شتدرك علىال�شحيحني٢٤٩/٢.  )٤(
اإبراهيم حممد اجلرمي :  معجم عل�م القراآن/١١٤.  )٥(

احلاكم الني�شاب�ري :  امل�شتدرك على ال�شحيحني٢٤٩/٢.  )٦(
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عنهم -  منًعا للخلف الذي ن�شاأ بني ببع�ض قّراء القراآن الكرمي ب�شبب تف�شيل 
قراءة اأحدهم على االآخر)١(، ومّت تعميم امل�شاحف على االأم�شار االإ�شلمية.

طباعة امل�سحف ال�سريف:

امليلدي  ع�شر  اخلام�ض  القرن  يف  الطباعة  اخرتاع  اإلى  االإن�شان  اهلل  هدى 
قرون،  ثلثة  بعد  االإ�شلمي  العامل  اإلى  وانتقلت  كبرًيا،  علميًّا  ن�شاًطا  فاأحدثت 
امل�شحف  طباعة  بينها  من  وكان  املجاالت،  كافة  يف  علمية  حركة  معها  فبداأت 
ال�شريف وت�فري الن�شخ املطب�عة يف كلِّ مكان، وتكللت طباعة امل�شحف ال�شريف 
ما  على  العثماين  الر�شم  وفق  ال�شريف  للم�شحف  جديدة  طبعة  بظه�ر  مب�شر 

ي�افق رواية حف�ض عن عا�شم.

امل�شحف  طباعة  يف  ح�شارية  نقلة  واالإ�شلمي  العربي،  العامل  �شهد  ثم 
ال�شريف« باملدينة املن�رة  باإن�شاء »جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف  ال�شريف 
وفق الر�شم العثماين فاأحدث تطّ�ًرا ن�عيًّا يف طباعة امل�شحف ال�شريف، وت�فري 

امل�شاحف حلجاج بيت اهلل احلرام، واملعتمرين.

الإ�سالحات التي اأدخلت على احلرف العربي قدمًيا:

الدوؤيل  االأ�ش�د  اأب�  االإ�شلح  هذا  مبتكر  الإعرابي:  النقط   - الأول  الطور 
اأماكنها،  والتن�ين وحتديد  االإعراب،  نقط  )ت٦٩ه( - رحمه اهلل - وه� و�شع 
على  اأدخلها  التي  الرم�ز  الأن  املعنى  بهذا  اإليه  ون�شب  اال�شم،  هذا  عليه  واأطلق 
احلرف العربي كانت على هيئة النقط وكان �شبب هذا االإ�شلح حفظ كتاب اهلل 
-عّز وجّل - من خطاأ بع�ض النا�ض يف �شبط اأواخر الكلمات القراآنية، فقام هذا 
الفتحة  على  دللة  احلرف؛  رمز  فوق  نقطة  نقاط:  اأربع  باإدخال  اجلليل  العامل 
الق�شرية، ونقطة حتت رمز احلرف؛ داللة على الك�شرة الق�شرية، ونقطة ف�ق 
رمز احلرف ؛  داللة على ال�شمة الق�شرية والعلمة الرابعة التن�ين، وعلمته 

اإبراهيم حممد اجلرمي: معجم عل�م القراآن/١١٦.  )١(
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ق  اأو ال�شمة  وبهذا يك�ن احلرف العربي قد حقَّ اأو الك�شرة   نقطة تلي الفتحة، 
غري  االبتكار  هذا  عن  نتج  وقد  الق�شرية)١(،  احلركات  ر�شم  وه�  بارًزا  تط�ًرا 

امل�شب�ق ما ياأتي:

ظه�ر ت�شمية وم�شطلح »احلركات«.. ١

ظه�ر اأ�شماء وم�شطلحات: »الفتحة«، و »الك�شرة«، و»ال�شمة«.. ٢

ظه�ر م�شطلح »الغنة«، وه� ما ُعِرف فيما بعد بالتن�ين.. ٣

ظه�ر ر�شم احلركات الق�شرية)٢(.. ٤

الطور الثاين: التمييز بني ال�شور املت�شابهة, اأو اإعجام احلروف: وين�شب هذا 
اإلى ن�شر بن عا�شم)٨٩(، ويحي بن يعمر)ت١٢٩(: فقد قام هذان  االإ�شلح 
ا�شطراب  ب�شبب  االأبجدية؛  حروف  رم�ز  لت�شابه  حدٍّ  ب��شع  اجلليلن  العاملان 
هذان  فقاما  ر�شًما،  املت�شابهة  حروفها  رم�ز  وقراءة  نطقها،  بني  النا�ض  بع�ض 
بع�شها،  فاأعجما  االأبجدية،  رم�ز  على  ثانًيا  تعديًل  باإدخال  اجلليلن  العاملان 
وتركا بع�شها غفًل من غري اإعجام، باأن و�شعا نقط االإعجام اأفراًدا، واأزواًجا، 
بني  النا�ض  ز  لُيَميِّ االإعجام(؛  من  )خالية  غفًل  احلروف  بع�ض  وترك  واأثلًثا، 
النح�  على  االأبجدية  حروف  رم�ز  ترتيب  فكان  ال�ش�رة  يف  املت�شابه  احلروف 
الآتي )اأ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز �س �س �س �س ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي( 

فيما ُعِرف بعد بـ »ترتيب ن�شر بن عا�شم)٣(«.

الكتابة  علم  عن  حمم�د:  ربيع  اهلل  عبد  د.  القراآن/١١١،  تاريخ  �شاهني:  ال�شب�ر  د.عبد  ينظر   )١(
العربية/١٢١-١٢٢.

ينظر د.عبد اهلل ربيع حمم�د: علم الكتابة العربية/١٢١.  )٢(
ينظر د.عبد اهلل ربيع حمم�د: يف علم الكتابة العربية/١٢١.  )٣(
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وكان هذا االإ�شلح مبثابة معاجلة للتماثل النا�شئ عن اأ�شكال احلروف؛ لتمييز 
احلروف)١(.الط�ر  اأ�شكال  ودقة  و�ش�ح  يف  وزيادة  دالالتها،  وتتحدد  منط�قها؛ 
الثالث: اإ�شلح اخلليل بن اأحمد الفراهيدي )ت١7٥ه(: اأدخل اخلليل بن اأحمد 
ثالًثا،  اإ�شلًحا  العربية  احلروف  رم�ز  على  النادرة  وعبقريته  ال�ش�تي،  ب�عيه 
متّثل يف و�شع رم�ًزا للحركات الق�شرية، اأو ما كان ُيْعَرف عند علماء العربية - 
كما �شبق - بـ »احلروف ال�شغرية«، وهي الفتحة )األف �شغرية(، والك�شرة)ياء 
وهي  ال�ش�تية،  العلقة  هذه  على  وبناء  �شغرية(؛  )واو  وال�شمة  �شغرية(، 
هي  مما  اقتطعها  اأ�شكااًل  اخلليل  و�شع  املد  وحروف  احلركات  بني  »البع�شية« 
وبذلك  النا�ض،  على  القراءة  ولتي�شري  االإعجام،  من  احلركات  لتتميز  بع�شه؛ 
تن�شم هذه الرم�ز اإلى رم�ز احلروف وكان ال�شبب يف اإدخال هذا الرم�ز بتلك 
واإعجام  االإعرابي،  النقط  بني  التمييز  عدم  اأو  اال�شطراب  اخلليلية  ال�ش�رة 

احلروف.

ومل ي�شع اخلليل تلك الرم�ز بج�ار رم�ز احلروف ال�شامتة؛ ل�شببني:

الطويلة. املد  برموز حروف  كتبت  اإذا  رموز احلركات  اختالط  منع  اأّولهما- 
للأ�شطر،  والتحتية  الف�قية  االأبعاد  من  واالإفادة  الكتابة،  اخت�شار   - وثانيهما 
�شبب)٢(،   غري  من  التط�يل  اإلى  ا�شتعماله  ي�شبب  الذي  االأفقي  البعد  من  بداًل 
اخلليل،  عمل  من  الكتب  يف  الذي  ال�شكل  )ت٢٨٥هـ(:  املربد  ق�ل  ذلك  د  وي�ؤكِّ
وه� ماأخ�ذ من �ش�ر احلروف؛ فال�شمة واو �شغرية ال�ش�رة يف اأعلى احلرف؛ 
لئل تلتب�ض بال�او املكت�بة والك�شرة ياء حتت احلرف والفتحة األف مبط�حة ف�ق 

احلرف)٣(«.

د. عبد ال�شب�ر �شاهني: تاريخ القراآن/٣٤، الطبعة الثالثة: ٢٠٠7م، نه�شة م�شر للطباعة، والن�شر،   )١(
والت�زيع القاهرة.

ينظر د.عبد اهلل ربيع حمم�د: يف علم الكتابة العربية/١٢٣-١٢٦.  )٢(
الداين: املحكم يف نقط امل�شاحف/7، الطبعة الثانية:  ١٤٠7ه، حتقيق: د.عزة ح�شن، دار الفكر دم�شق   )٣(
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واملّدة   وال�شك�ن،  واالإ�شمام،  والروم،  والت�شديد،  للهمزة،  رمًزا  وو�شع اخلليل 
وعلم األف ال��شل، مما اأطلق عليه م�شطلح ال�شكل)١(. 

ال�ش�تي  الرتتيب  يف  املّد  وواو  املّد  ياء  بني  املد  الألف  رمز  وج�د  ويلحظ 
املخرجي ل�ش�ر حروف العربية »و - ا - ي - همزة«، يق�ل اخلليل: فهذه �ش�رة 
َفْت منها العربية على ال�الء وهي ت�شعة وع�شرون حرفا: ع ح ه خ  احُلُروف التي اأُلِّ
غ ق ك ج �س �س �س �س ز ط د ت ظ ذ ث رل ن ف ب م فهذه احلروف ال�شحاح 

- و ا ي ء ؛ فهذه ت�شعة وع�شرون حرفا منها اأبنِيِة كلِم العرب)٢(«.

 المبحث الثالث: 
مشــكالت الحرف العربي اآلنية

بلغ احلرف العربي بتلك االإ�شلحات التي اأدخلها عليه علماء العربية الغي�رون 
اأب� االأ�ش�د الدوؤيل االإ�شلح االأّول عليه ،وانتهاء باإ�شلح اخلليل بن  منذ اأدخل 
قة، وقام باأداء دوره من دون كلل،  اأحمد الفراهيدي - القمة يف ال��ش�ح، والدِّ

اأو تفريط

القا�شي، والداين من �شائر العرب وغريهم من  اإعجاب  الدور  وقد نال هذا 
بها  كتب  التي  اللغة  عن  »جرمان��ض«  امل�شت�شرقني  اأحد  يق�ل  االأخرى،  االأمم 
اأبقى  ا  هامًّ �شنًدا  العربية  للغة  »اإن  الع�ش�ر:  مرِّ  على  به  ونطقت  احلرف،  هذا 
والع�ش�ر  املتعاقبة،  االأجيال  منها  تنل  فلم  االإ�شلم،  ه�  وخل�دها  روعتها  على 
املتباينة، واللهجات املختلفة على نقي�ض ما حدث للغات القدمية، حيث انزوت 

متاًما بني جدران املعابد ...)٣(«.

ينظر د. عبد اهلل ربيع حمم�د: يف علم الكتابة العربية/١٢٤-١٢٥.  )١(
اخلليل بن اأحمد: كتاب العني ١/ ٥٨، حتقيق د.مهدي املخزومي، د.اإبراهيم ال�شمرائي، النا�شر: دار   )٢(

ومكتبة الهلل .
والن�شر   للطباعة  العربي  الكتاب  دار  العرب/٢٣،  لغري  العربية  اللغة  تعليم  م�شكلة  احلديدي:  علي  د.   )٣(

القاهرة.
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لته على حروف لغاتها  ومن فرط اإعجاب الأمم الأخرى باحلرف العربي ف�شَّ
اجلديد. الدين  يف  ا  وحبًّ االإ�شلمية،  احل�شارة  يف  رغبة  لغتها؛  وعاء  وجعلته 
فقد ارتبط به كلُّ من يق�ل: »ال اإال اهلل حممد ر�ش�ل اهلل«، يف �شلته، و�شيامه  
وزكاته، وحجه اإلى بيت اهلل احلرام. وارتبط به امل�شلم�ن كافة يف قراءة القراآن 
فلم  اأخرى  ناحية  ومن  القهار،  ال�احد  هلل  عبادتهم  ويف  وقراءاته،  الكرمي، 
ر يف اأداء دوره يف رحلته مع القراآن، وال�شنة،  ي�شعف احلرف العربي ، اأو يق�شِّ
ب حامًل ل�اء الدع�ة االإ�شلمية بكفاءة عالية،  ق، وغرَّ يف جميع الع�ش�ر، ف�شرَّ

ًرا. ًحا، وُمف�شِّ م��شِّ

اإذا قي�ض باالإملء يف كثري من  اأن االإملء العربي -  ومما يجب تقريره هنا« 
الفهم،  �شهل  ال�شذوذ،  قليل  االطراد،  غالب  باأنه  فيمتاز   - كال�شينية  اللغات 

حمدود ال�شعوبات، م�شبوط القواعد)١(«.

ويدور احلديث يف هنا عن امل�شكلت االآنية التي ت�اجه احلرف العربي، والتي 
ُت�شّنف على النح� االآتي: 

اأّوًل- م�سكالت احلرف العربي يف املراحل الأولى من العمر: 

حتر�ض االأّم دائًما، ومعها االأب يف الفرتة االأولى من من� وليدهما على اإيجاد 
فالت�ش�يت  وامل�شم�عة،  املرئية،  باالإ�شارات  تبداأ  وبينه،  بينهما  ات�شال  و�شيلة 
حركة  الطفل  ويتابع  فاجلمل،  فالكلمات،  فاملقاطع،  املركب(،  الب�شيط)غري 
لفت  االأب�ان  يريد  معان  على  الدالة  االإ�شارات  ومنها عملية  االأ�شياء من ح�له  
اإلى تقليدهما فيها، وي�شتجيب الطفل لذلك �شيًئا  اإليها، وجذبه  انتباه طفليهما 
الفم  تقليد حركة  ويفتح فمه ؛ حماواًل  بب�شره،  ويتابع  ال�شمع،  فُي�شغي  ف�شيًئا، 
جهازه  تدريب  عملية  تتمَّ  حتى  عف�ية،  بطريق  ال�ش�ت  واإخراج  اأب�يه؛   لدى 
وخاٍل  �شليًما،  النطق  كان  وكّلما  واأداء   نطًقا،  ي�شمع  ما  حماكاة  على  النطقي 

عبد العليم اإبراهيم : االإملء والرتقيم/٣، مكتبة الت�حيد.    )١(
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عمره  مراحل  يف  �شليمة  الطفل  لغة  كانت  كّلما  واالأدائية  النطقية،  العي�ب  من 
االأولى ويتحقق نطق احلروف بطريقة �شليمة با�شتمرار مراقبة االأم، ومعها االأب 
الأخطاء طفليهما، وخل� جهاز النطق لديه من عي�ب النطق التي ترجع الناحية 
اخللقية  وت�شحيح اأخطاء الطف�لة -اإن وجدت - وعدم تركها اإلى �شنٍّ تالية، ال 

ميكن علجها  لتكّيف اأع�شاء النطق عليها. 

احلروف  نطق�ا  وقد  اأبنائها،  على  حتافظ  التي  االأ�شر  من  كثرًيا  راأينا  وقد 
بطريقة عف�ية  وبعيدة عن امل�شكلت النطقية التي ت�جد عند االأطفال االآخرين.
ولقد عاينت هذا االأمر بنف�شي مع اأوالدي يف املراحل االأولى للطف�لة، فمن خلل 
حر�شنا ال�شديد على تلقينهم الكيفية ال�شحيحة لنطق احلرف العربي ا�شتطاع 
اأطفالنا احلديث بالف�شحى �شيًئا ف�شيًئا، حتى و�شل�ا اإلى غاية ال ُيخ�شى عليهم 

ر على احلرف العربي نطًقا، وكتابة. من التاأثر باللهجات الدارجة التي ت�ؤثِّ

ا من بع�ض االأطفال لدى جرياننا يف اأبها الذين بقيت  ولقد راأيت، و�شمعت اأي�شً
حروفها،  اأ�ش�ات  يف  عالية  لغة  امل�روثة  الطبيعية  ب�ش�رتها  لديهم  الف�شحى 
ومقاطع كلماتها، وتراكيب جملها. ومن ذلك عندما ذهبت الأعطي �شاحب البيت 
اإيجار ال�شقة التي كّنا ن�شكن فيها، و�شاألت اأحد اأطفاله، وه� اأمام بيتهم، وكانت 
�شنُّه اأقل من ثلث �شن�ات عن والده فكان رّده: ما م�ج�د، حّتى اأ�شرف)اأي اأخ�ه 

الكبري( ما م�ج�د، اذهب�ا يف اأمان اهلل.

لغة  على  املحافظني  اأب�يه  من  الطفل  هذا  تلّقاها  التي  العف�ية  اللغة  تلك 
تتطّلب  كلماتها،  وتركيب  وكلماتها،  ومقاطعها،  حروفها،  يف  �شليمة  اأبنائهما 
من دور احل�شانة  واملدر�شة القيام بدورها يف احلفاظ عليها، وت��شيعها نطًقا، 
وكتابة ؛  فهل تق�م مدار�شنا يف العامل العربي بذلك، وتهتم بلغتنا اجلميلة لغة 
كتاب اهلل - عّز وجّل -  على نح� ما تفعل الدول االأخرى بلغاتها ؟ تت�ّلى ال�شط�ر 

االآتية االإجابة عن الت�شاوؤل ال�شابق.
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ثانًيا- م�سكلة ال�ساد)�س(، والظاء)ظ(، والزاي)ز(، والدال)د(: 

ًرا  من امل�شكلت التي ت�اجه احلرف العربي عدم اهتمام االأب�ين بالعمل مبكِّ
واالأدائية،  النطقية،  العي�ب  من  وخاليٍة  �شليمة،  لغة  على  اأطفالهما  تن�شئة  على 
اإلخ،   ... خ  ح  ج  ث  ت  ب  )اأ  تعليم  يف  االأّول  الي�م  من  كتابتها  على  وتدريبهما 
ومراقبة نطقه للحروف، وكيفية كتابتها؛ لتجنيبه م�شكلت نطق هذه احلروف، 
االأطفال،  �شن  تقّدم  مع  علجه  ي�شعب  قد  مما  كتابتها،  يف  اخلطاأ  وجتنيبه 
اإلى مرحلة درا�شية  اآخر، ومن مرحلة درا�شية  اإلى  وانتقالهم من �شفٍّ درا�شي 
على  ذلك  فينعك�ض  حياتهم؛  طيلة  امل�شكلت  تلك  ت�شتمر  ورمبا  منها،  اأعلى 

االأطفال اأّواًل، وعلى االأ�شرة ثانيًّا  وعلى االأمة ثالًثا.

مة  وتاأتي م�شكلة ال�شاد)�ض(، والظاء)ظ(، والزاي)ز(، والدال)د(، يف مقدِّ
الف�شيحة؛  والظاء  الف�شيحة،  ال�شاد  نطق  يف  الن�ضء  فيتع�ّشر  امل�شكلت،  تلك 
برمز  الظاء)ظ(  وكتابة  الظاء)ظ(،  برمز  ال�شاد)�ض(  كتابة  ذلك  عن  فينتج 
ال�شاد)�ض( وهذه م�شكلة قدمية، حديثة)١(، يق�ل�ن يف »ال�شب«: الظب، وي�شاأل 
ح�شة  يف  معلَِّمه  اأبها  مدار�ض  اإحدى  يف  اأ�شتاذه  االبتدائي  الرابع  ال�شف  تلميذ 
االإملء: يا اأ�شتاذ ظاد عليها عليه ع�شا، اأو ظاد لي�ض عليها ع�شا، فقد اأخطاأ يف 
اال�شم والنطق، وحترّي يف كتابتها، وقد »اأدى اخللط بني ال�شاد والظاء يف اللهجات 
العربية ال��شيطة اإلى اهتمام كثري من اللغ�يني بتاأليف ر�شائل لغ�ية ت�شم االألفاظ 
التي يرد فيها اأحد ال�ش�تني ومن اأهم من األف يف الفرق بني ال�شاد، والظاء، اأب� 
عمر الزاهد، ت ٣٤٥هـ وال�شاحب بن عباد، ت ٣٨٥هـ، واأب� احل�شن ال�شقلي، ق 

هـ، واأب� القا�شم الزجناين... واحلريري، ت ٥١٦هـ وغريهم)٢(«.

ينظر احلراين: امل�شباح يف الفرق بني ال�شاد والظاء يف القراآن العزيز، حتقيق: د. �شالح حامت ال�شامن   )١(
الطبعة االأولى : ١٤٢٤ه/٢٠٠٣م، من�ش�رات دار الب�شائر.

د. حمم�د فهمى حجازى: علم اللغة العربية/١١7، وكالة املطب�عات، الك�يت، طبعة �شنة: ١٩7٣م.  )٢(
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مقابلتي  خلل  من  والطلبة  املعّلمني،  بع�ض  علي  امل�شكلة  هذه  َطَرْحُت  ولقد 
وجامعة  امل�شرية،  اجلامعات  ويف  املدار�ض،  بع�ض  يف  امليدانية  ج�التي  يف  لهم 
امللك خالد وعلى بع�ض االأكادمييني يف جامعة امللك خالد من االأخ�ة ال�شع�ديني  
وم�شر، واليمن، وت�ن�ض، واجلزائر، و�ش�ريا، ومن خلل اجل�الت امليدانية التي 
خلل  ومن  البنات،  مدار�ض  يف  الف�شليات  الباحثات  املعلمات  بع�ض  بها  قامت 
عمل بع�ض اال�شتبانات، والتي اأر�شلن يل �ش�رة مكت�بة منها على »االإمييل«، ومن 
واالختبارات  االأبحاث،  وكتابة  املحا�شرات،  اأثناء  يف  الطلب  م�شاركات  خلل 

ا. الف�شلية   والنهائية، ومناق�شة خطط  االأبحاث العلمية اأي�شً

فقد التقى ه�ؤالء الكرام جميًعا فيما �شجل�ه، وفيما �شمعته منهم م�شافهة ح�ل 
هذه امل�شكلة من اأنها م�ج�دة يف ال�شف�ف االأولى)االأّول(، و)الثاين(، والثالث( 
من املرحلة االبتدائية، وي�شّرون على وج�دها ب�ش�رة ُمْقِلَقة يف ال�شف�ف العليا 
للمرحلة  جتاوزها  على  بع�شهم  رُّ  وُي�شِ و)ال�شاد�ض(،  و)اخلام�ض(،  )الرابع( 
الكلية،  ويف  الثان�ية،  واملرحلة  االإعدادية،  اأو  املت��شطة،  املرحلة  اإلى  االبتدائية 
وطالبات  طلب،  من  كبرية  �شريحة  لدى  اجلامعة  يف  منها  نعاين  م�شكلة  وهي 
ال�شهادة العالية: »البكل�ري��ض« اأو »اللي�شان�ض« وامتدت هذه امل�شكلة اإلى طلب 
يف  وبكرثة  وا�شًحا،  ذلك  وبدا  »الدكت�راه«،  والعامِلّية  »املاج�شتري«،  التخ�ش�ض 
و�شائل  ويف  املحا�شرات،  اأثناء  يف  ونرى   ن�شمع،  فاأ�شبحنا  االأخرية  ال�شن�ات 
نطق  م�شكلت  اإجاباتهم  واأوراق  الطلب،  لبح�ث  مراجعاتنا  ويف  االت�شال، 
احلرف العربي، وكتابته ب�ش�رة مل نرها من قبل ؛ فقد اأّكد يل عدد من االأخ�ة 
االأكادمييني الذين يق�م�ن بتدري�ض مقررات اللغة العربية اأن هذه م�شكلة عامة 

يف ال�طن العربي كلِّه.

ومن م�شكلت هذا احلرف االآنية قلقلة حرف ال�شاد على األ�شنة بع�ض العرب 
يف حال نطقه �شاكًنا، ن�شمع ذلك يف �شل�اتنا خلف بع�ض من ي�ؤم�ن امل�شلمني يف 

�شل�اتهم وبع�ض معلِّمي القراآن الكرمي يف عاملنا العربي. 
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التعليم  مراحل  يف  والظاء  ال�شاد،  نطق  كيفية  على  ال�شحيح  التدريب  اإن 
املختلفة  والتفريق بينهما يف النطق، والكتابة، ومتابعة ذلك من القائمني على 
العملية النطقية كفيل باأن يعالج هذه امل�شكلة، واحلد منها يف م�ؤ�ش�شات العامل 
العربي، وكانت هذه امل�شكلة مثار اهتمام يف كلِّيات اللغة العربية، واأق�شام اللغة 
العربية  وجمامع اللغة العربية، ومراكزها يف العامل العربي، ولى املهتمني باللغة 
العربية الف�شحى عم�ًما.وخمرج ال�شاد الف�شيحة فمن بني حافة الل�شان، وما 
يليها من االأ�شرا�ض وت��شف باال�شتطالة ؛  لط�ل خمرجها، وت��شف بالرخاوة 
خلروج ه�اء �ش�تها من دون  غلق للمّر يف منطقة املخرج، واإمنا ي�شيق املمر يف 
ن�عية  وب�شبب  النطق،  اله�اء حمتًكا يف جدار ع�ش�ي  منطقة املخرج؛  فيخرج 

التحّرك هذه �شّنفها القدماء يف احلروف)ال�ش�امت( الرخ�ة.

واملعروف اأن خمرج حرف الظاء الف�شيحة، والتي تر�شم هكذا )ظ( من بني 
الف�شيحة  ال�شاد  عن  تختلف  ال  وال�شفلى  العليا  الثنايا  واأطراف  الل�شان  طرف 
ال�شفات  جميع  يف  وي�شرتكان  ال�شاد(،  خمرج  )ط�ل  اال�شتطالة  �شفة  يف  اإال 
االأخرى، ونظًرا جلهل كثري من القائمني بالعملية التعليمية بذلك انت�شر اخللط، 
ال�شاد  حرف  نطق  اأن  ذلك  اإلى  وي�شاف  وكتابة.  نطًقا   بينهما  واال�شطراب 
با�شتثناء  كلِّه،  العربي  العامل  يف  املختلفة  النطق  �ش�ر  يف  م�ج�د  غري  الف�شيح 
لل�شاد،  العتيق  النطق  اأفرادها على  بع�ض  تزال يحافظ  التي ال  اللهجات  بع�ض 
وقد �شمعت هذا النطق من ال�شيخ عبد الرحمن ال�شدي�ض يف احلرم املكي، وكنا 
مراكز  يف  املَُعلَّمة  ال�شاد  اإلى  رجع  وعندما  احلرام،  امل�شجد  يف  خلفه  ن�شلِّي 
التحفيظ، ودور العلم نطق بال�شاد )احلديثة(اأي ال�شديدة، وهي التي َيقراأ بها 
القّراء القراآن الكرمي  واالأقرب اإلى الف�شحى، وهي التي تخرج من خمرج الطاء  

والتاء والدال.

العل�م  كلية  يف  واآدابها   العربية،  اللغة  لق�شم  ال�شابق  الرئي�ض  يل  ذكر  ولقد 
اأّكد  االأفغاين  ال�شيخ  اأن  قا�شم  الدكت�ر/  اأبها  يف  خالد  امللك  بجامعة  االإن�شانية 



٩٠
  هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا  

اأن   - مًعا  جمعهما  علمي  جمل�ض  يف  احلرام(  امل�شجد  )اإمام  ال�شدي�ض  لل�شيخ 
اإلى هذا  الكرمي مطلًقا.واأ�شيف  القراآن  قراءة  م�ج�دة يف  العتيقة غري  ال�شاد 
عاملية   اأ�شبحت  وكتابتها  ال�شاد،  حرف  نطق  ت�اجه  التي  امل�شكلة  اإن  فاأق�ل: 
حدودها  خارج  اإلى  واأقلمهم  اأبنائها،  ل�شان  على  العربية  اللغة  مع  انتقلت 
االإعلم  و�شائل  اإلى  امل�شكلة  هذه  .وانتقلت  الكبري(  العربي  اجلغرافية)ال�طن 
الت�ا�شل  وم�اقع  واملرئي،  وامل�شم�ع،  واملقروء  واملكت�ب،  املنط�ق،  العربي 
العامل  يف  واخلا�شة  العامة،  امل�ؤ�ش�شات  جميع  اإلى  ا  اأي�شً وانتقلت  االجتماعي، 
العربي كلِّه.وي�اجه املعلِّم�ن يف دور العلم، وم�ؤ�ش�شاته يف العامل العربي م�شكلة 

ا. اال�شطراب يف نطق ال�شاد، والظاء، ور�شمهما اأي�شً

ومن مظاهر وج�د هذه امل�شكلة ما ذكره يل االأ�شتاذ/ اإبراهيم فايز االأ�شمري 
ُمَعلِّم القراآن الكرمي ولغتنا اجلميلة يف املدر�شة الفي�شلية االبتدائية باأبها - وه� 
من بيت قراآين - اأن اال�شطراب يف نطق ال�شاد، والظاء، وكتابتهما  م�ج�د عند 
ل هذه امل�شكلة، وبع�ض م�شكلت  بع�ض املعلِّمني يف دور العلم املختلفة، وقد �شجَّ

احلرف العربي يف ورقة، اأعطاها يل، واأحتفظ بها يف مكتبتي.

لدى  دااًل  م�شر  يف  الف�شيحة  ال�شاد  نطق  امل�شكلة  هذه  وج�د  مظاهر  ومن 
امللك  جامعة  يف  املقارن  االأدب  اأ�شتاذ  ذكر  وقد  امل�شريني.  من  كبرية  �شريحة 
خالد)١( ما الحظه من التداخل بني ال�شاد والدال يف النطق، والكتابة، و�شّجله 

ذلك بخط يده يف ورقة اأحتفظ بها يف مكتبتي.

ومن االأمثلة التي ذكرها التداخل يف النطق بني الدال وال�شاد:« قر�ض« و«قرد«  
ل  علًما باأّن معنى الكلمة االأولى يختلف عن معنى الكلمة الثانية مطلًقا.ومما يت�شِّ
بهذا امل��ش�ع امل�شكلة التي يقع فيها التلميذ يف الظاء نطًقا  وكتابة وهي اأنهم 
ي�شطرب�ن بني نطق الظاء فينطق�نها زاًيا، ويكتب�نها )ز( يف اأثناء االإملء ذكر 

د. اإبراهيم خالد : اأ�شتاذ االأدب املقارن يف ق�شم اللغة العربية، واآدابها يف كلية العل�م االإن�شانية بجامعة   )١(
امللك خالد، اأبها، وكلية االآداب، جامعة االإ�شكندرية.
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ذلك االأ�شتاذ/ عبداهلل حممد ظافر، وه� اأحد املعلمني الكبار هنا يف اأبها ممن 
يق�م�ن بتدري�ض القراآن، وعل�مه، واللغة العربية، وعل�مها.

وقد طلبت من الباحثات الف�شليات يف �شعبة مقرر  »القراءات واللهجات« يف 
االفرتا�شية،  الف�ش�ل  خلل  من  مقررها  بتدري�ض  اأق�م  التي  العليا  الدرا�شات 

طلبت منهن القيام بج�لة ميدانية » ا�شتبانة » يف مدار�ض البنات، واالإدارات.

حمافظة   يف  للبنات  االبتدائية  املدار�ض  يف  امليدانية  اجل�الت  خلل  ومن 
»خمي�ض م�شيط » قامت بها اإحدى الباحثات، وهي معلِّمة تابعة للإدارة التعليمية 
يف هذه املحافظة، وا�شتطاعت من خلل هذه اجل�لة امليدانية، وتكثيف لقاءاتها 
اأن  تر�شد بع�ض امل�شكلت التي ت�اجه احلرف العربي يف  حريف«  مع املعلِّمات 
ي�اجهن م�شكلة  اأنهّن  املعلمات  ونقلت عن   ،« وكتابة  » نطقا  الظاء  و«    « ال�شاد 
لدى الطالبات عندما يقمن باإملئهن م��ش�ًعا من م��ش�عات االإملء، فلبد 

اأن تق�ل: )الظاء التي عليها ع�شا   وال�شاد التي بدون الع�شا ( وهكذا.

قراءة  اأثناء  يف  اأو  القراآن،  تلوة  اأثناء  يف  ا  اأي�شً نطًقا  اخللط  هذا  ويحدث 
الدرو�ض))) .

تعبريها:  وفق   - �شع�بة  واالأكرث  املتكررة،  امل�شكلة  اأخرى  باحثة  �شجلت  ولقد 
الت�ا�شل  وبعد  ب�شكل عام،  واملجتمع  التعليم  البحث، واالطلع يف ميادين  »بعد 
خلل  من  وحتى  الكرمي،  والقراآن  العربية،  اللغة  معلمات  االأخ�ات  بع�ض  مع 
العربي  احلرف  م�شكلت  بع�ض  وجدت  االأطفال  تعليم  يف  ال�شخ�شية  التجارب 
م�شكلة  متها  مقدِّ ويف  م�شكلت،  من  اأح�شته  ما  �شردت  ثم   « وكتابًة)٢(  نطًقا 
)النطق،  الناحيتني  من  بينهما  واال�شطراب  وكتابتهما  والظاء  ال�شاد،  نطق 

١٤٣٦ه  ١٤٣٥ه-  احلايل:  اجلامعي  العام  االأّول،  الف�شل  من  ال�شنة  اأعمال  يف  الباحثة  به  �شاركت   )١(
التخ�ش�ض »املاج�شتري« يف اللغ�يات.

١٤٣٥هـ-١٤٣٦هـ  اجلامعي:  العام  االأّول،  الف�شل  من  ال�شنة  اأعمال  يف  الباحثة  به  �شاركت  بحث   )٢(
التخ�ش�ض »املاج�شتري«، يف اللغ�يات.
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والكتابة(، وهذا ما فعلته باحثة اأخرى  ويلحظ اأن البحث امليداين  �شمل قراءة 
القراآن الكرمي، وكتابته فيما يت�شل مب�شكلة ال�شاد والظاء.

لتعليم   دار  امليدانية يف  اأخرى من خلل ج�لتها  باحثة  ا  اأي�شً اأكدت هذا  وقد 
ا�شتف�شارها من  والتي ت�شمُّ عدة حلقات، ومن خلل  الكرمي،  القراآن  وحتفيظ 
بع�ض  لها  ذكرن  وكتابة،  نطًقا،  العربي  احلرف  م�شكلت  عن  الدار  معلِّمات 
تفريق  غري  من  ظاء،  والظاء  ال�شاد،  نطق  مقدمتها  يف  اأتى  التي  امل�شكلت 

بينهما)١(. 

واال�شطراب يف النطق بني ال�شاد، والدال ي�جد يف م�شر ب�ش�رة كبرية، وه� 
االإعلم   و�شائل  امل�شري، ويف  ال�شارع  العلم، يف  دور  كثرًيا يف  ن�شمعه يرتدد  ما 

وم�ؤ�ش�شات الدولة اخلا�شة، والعامة.

مبلحظة  وكتابتهما  والظاء،  ال�شاد،  نطق  م�شكلة  عن  احلديث  واأختم 
اإِالَّ  َتْدُع�َن  َمن  لَّ  تعالى-:{�شَ ق�له -  ال�شحيحة يف  القراءة  الكبري بني  الفارق 
ظاء  فينطقها  يخطئ  النا�ض  وبع�ض  بالظاء،  ولي�شت  بال�شاد  اُه}:{ �شل}  اإِيَّ
خال�شة، وه� حمّرم لف�شاد املعنى يف قراءتها بالظاء، الأن املادة ال�شادية مغايرة 

متاًما للمادة الظائية يف املعنى.

ولقد ذكر يل اأ�شتاذ من ت�ن�ض )تخ�ش�ض بلغة ونقد()٢(، واآخر من اجلزائر 
نطًقا،  والظاء  ال�شاد،  حريف  م�شكلة  اأن  وعل�مها)٣(  العربية،  اللغة  )تخ�ش�ض 
ْلُت اأمثلة كثرية من  وكتابة م�شكلة عامة يف ال�طن العربي، ومن ا�شتثناء. وقد �َشجَّ
اال�شطراب يف النطق، والكتابة بني ال�شاد والظاء يف بع�ض الل�حات االإر�شادية، 
ل�حات اإعلنية يف اجلامعات العربية، وكلِّّياتها، ويف مدار�ض البنني، ويف بع�ض 

بحث ميداين، �شاركت به الباحثة يف اأعمال ال�شنة من الف�شل االأّول، العام اجلامعي : ١٤٣٦ه-١٤٣٦هـ   )١(
التخ�ش�ض »املاج�شتري« اللغ�يات.

د.حممد الكحلوي، يعمل معنا يف جامعة امللك خالد.  )٢(
الدكت�ر/عبد الكرمي الع�يف، وكان اأ�شتاًذا يف اأم القرى قبل جميئه اإلى العمل يف جامعة امللك خالد.  )٣(



٩٣

الندوات والمؤتمرات 8

  هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا  

وبع�ض  االإعلم،  و�شائل  بع�ض  ويف  وامل�شت�شفيات،  وامل�شت��شفات،  االإدارات، 
ا يف عاملنا العربي، ال يت�شع هذا البحث ل�شردها. ا وهي كثرية جدًّ ال�ش�ارع اأي�شً

ثالًثا- م�سكلتا الهمزة، والألف: 

يكرث اخللط لدى املعلِّم، واملتعلِّم، وغريهما من اأبناء ال�طن العربي يف اأيامنا 
هذه بني �ش�تني لغ�يني خمتلفني متاًما، في�شتعمل م�شطلح األف يف االثنني، يق�ل 
األف فتحة، ثم ينطق، وكاف �شك�ن، ثم ينطق، وميم  يف تهجية نح� )اأَْكَرَم (: 
ها باالألف)الفتحة  دُّ فتحة  ثم ينطق، ويف نح� )َقاَل(: قـ األف، ثم ينطق القاف مَيُ
االأمر  اأّول  من  للمبتدئ  ق  ُيفرِّ اأن  عليه  وكان  ينطق،  ثم  فتحة،  )َل(  الط�يلة( 
بني الهمزة  وبني االألف من الناحية النطقية والكتابية من غري ذكر خمرج كلٍّ 
ا اأال  منهما، ويبقي ت��شيح الفرق النطقي اإلى مرحلة اأعلى، وكان على املعلِّم اأي�شً
ي�شتعمل م�شطلح األف يف الهمزة مطلًقا، وعليه اأن يخ�ّض م�شطلح االألف باألف 

ي حائر بني األف هنا، واألف هناك. املد )الفتحة الط�يلة( واملتلقِّ

وم�شكلة اخللط بني الهمزة، واالألف )األف املد ( قدمية حديثة، واجلديد فيها 
كرثتها يف العامل العربي ب�ش�رة خميفة.

ومن م�شاكل الهمزة االآنية التي مت ر�شدها من خلل قيامي بتدقيق �شحيفة 
جامعة امللك خالد امل��ش�مة بـ »اآفاق اجلامعة« يف املدة التي كنت اأق�م بتدقيقها 
ا ما ك�شفت عنه  اجل�الت امليدانية، وما ذكره  لغ�يًّا)١(، ومن هذه امل�شكلت اأي�شً
بع�ض الطلب، والباحثني، والباحثات واملعلمني، واملعلِّمات، ومما ذكره يل بع�ض 

االأ�شاتذة اجلامعيني: 

والهمزة . ١ املفت�حة،  والهمزة  املك�ش�رة،  الهمزة  ر�شم  بني  التمييز  عدم 
االألف  �ش�رة  ف�ق  اأي  واحدة،  ب�ش�رة  النا�ض  بع�ض  فيكتبها  امل�شم�مة 

جامعة امللك خالد: �شحيفة »اآفاق اجلامعة«: ٢٠١١- ٢٠١٢م، اآخر  �شنتني من ت�ّلى الدكت�ر/ع��ض عبد   )١(
اهلل القرين اإدارة العلقات العامة باجلامعة .
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االأ�شب�ع(،  اأيام  من  الثالث  )الي�م  »االإثنني«  كلمة  ذلك  مطلًقا.ومن 
وكتابتها بهمزة قطع ه� ال�شحيح؛ اإال اأننا جند من يكتبها بهمزة و�شل، 

ا. هكذا )االثنني(، وقد يحدث نقي�ض ذلك اأي�شً

؛ . ٢ و�شل  بهمزة  اأو  قطع،  بهمزة  تبداأ  التي  العربية  الكلمات  كتابة  م�شكلة 
»اإ�شبانة«،  نح�:  االأخرى،  مكان  اإحداها  فيكتب  النا�ض  بع�ض  في�شطرب 
وما  )اإكرام(،  كلمة  ونح�  الثلثي،  من  اأمر  فعل  »اإقراأ«  و  و »اإ�شتبيان«، 
ا�شتّق منها، تكتب خطاأ بهمزة و�شل هكذا »اكرام« ، و »اْكَرم« ، و »اْكِرم«.

االأ�شا�شي  التعليم  من  االأولى  املراحل  يف  واملعلِّمات  املعلِّمني  بع�ض  ويخطئ 
 « كلمة  ذلك  ومن  القطع،  همزة  و�ش�رة  ال��شل،  همزة  �ش�رة  بني  التمييز  يف 
اإجنازي »  كتبتها املعلِّمة على غلف ملف ابنتي التلميذة بهمزة قطع يف عن�ان 
امللف)ملف اإجنازي( وال�شحيح كتابتها هكذا »اجنازي« بهمزة قطع.ومن ذلك 
كتابة »انت�شار« بهمزة و�شل، وه� َعَلٌم، يجب اأن ُيْكتب بهمزة قطع لتمييزه عن 

كلمة »انت�شار« وهي م�شدر تكتب بهمزة و�شل.

اأثناء  احلزام  العبارة:«اأربط  هذه  اأمامك  جتد  )الطائرة(  الف�شاء  يف  واأنت 
جل��شك يف املقعد«، ويقراأ امل�شافرون، وكذلك اأوالدهم »اأربط« خطاأ ؛ الأن همزته 
و�شل ولي�شت قطًعا، فه� اأمر الثلثي واإذا قراأت جملة الطائرة«املبيعات اجل�ية، 
مركز الت�ش�ق يف ال�شماء« امل��ش�عة اأمامك جتد ا�شطراًبا يف الكتابة بني همزة 

ال��شل وهمزة القطع)١(.

اأن  يجب  العربي  احلرف  م�شكلت  من  وغريها  امل�شكلة  هذه  على  وللق�شاء 
واألف املد من  الهمزة  التفريق بني حريف  ا  اأي�شً التعليمية  نبداأ به يف م�ؤ�ش�شاتنا 
اأو النطق، فللهمزة ا�شمها،  حيث اال�شم ومن حيث الرمز، ومن حيث ال�ش�ت، 

عدد  اإلخ   ...٨٩  ،7١  ،٤٩ الأول/١،  العدد  ال�شعودية،  اجلوية  اخلطوط  املبيعات:  جملة  مثاًل  ينظر   )١(
ن�فمرب٢٠١٤ - فرباير٢٠١٥م.
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، وذلك باإ�شافته  وه� الهمزة، وعندما ُي�شتعمل هذا امل�شطلح يف تركيب اإ�شايفٍّ
القطع(، و)همزة  وال��شل(، هكذا )همزة  اإلى م�شطلحني خمتلفني )القطع، 
ال��شل(.فتت�ّزع الهمزة اإلى �ش�رتني خمتلفتني من الناحية الكتابية، ومن ناحية 
نطقهما يف اأّول الكلم، ويف درجه)و�شطه(، اإحداهما - همزة القطع، وال يتغرّي 
�ش�تها مهما كان رمزها الكتابي  فهي من اأق�شى نقطة تنتج �ش�ًتا لغ�يًّا، وهي 

اأق�شى احللق)احلنجرة(. 

والثانية- همزة ال��شل، ويختلف و�شع هذا احلرف من حيث كتابته يف بداية 
و�شط  يف  و�شعه  عن  بحركة(  م�شك�ل  غري  حرف  بحركة:  م�شب�ق  الكلم)غري 
والر�شم. النطق،  حيث  من  بحركة(  م�شك�ل  بحركة:  م�شب�ق  )حرف  الكلم 
ويف  ذهنه،  يف  ي�شتقر  حتى  با�شتمرار  ذلك  ر  وُيَكرَّ اأّواًل،  للمبتدئ  ذلك  ح  فُي��شَّ
وق�اعد  ور�شًما،  نطًقا  ال��شل«  »همزة  ثبات  ق�اعد  تذكر  اأعلى  تعليمية  مرحلة 
خمرجها،  على  دائًما  وُينبه  ور�شًما،  نطًقا  حذفها  وق�اعد  فقط،  نطًقا  حذفها 

وه� اأق�شى احللق)احلنجرة( كهمزة القطع متاًما.

احللق   اأق�شى  وه�  البداية،  من  الهمزة  خمرج  اأحمد  بن  اخلليل  حّدد  وقد 
وفّرق بينهما من حيث الرمز، فقد و�شع لهما رمزين خمتلفني متاًما، هما: رمز 
همزة ال��شل )�شـ(، وو�شعه ف�ق �ش�رة االألف ؛  متييًزا لها من همزة القطع، 
اآخره)١(. اإلى  امل�شحف  اأول  من  العثماين  الر�شم  يف  الر�شم  بهذا  �شبطها  ومت 
وو�شع رمز )ء( لهمزة القطع، ولها عدة �ش�ر كتابية َيح�ُشن بنا اأن نذكرها مع 
ياتها و�ش�رها؛ الأنها تعاين يف نطقها، وجميع �ش�رها من م�شكلت كثرية،  م�شمِّ
وذلك على النح� االآتي: )ء( همزة قطع مفردة على ال�شطر، و)اأ( همزة قطع 
على  قطع  همزة  )ئـ(  و  اأ�شفل،  من  اأو  واحد،  على  قل:   اأو  االألف،  �ش�رة  على 
كر�شي، اأو على نربة، من، و)ئ( همزة قطع على �ش�رة الياء من غري نقطتني 

ينظر جممع امللك فهد بن عبد العزيز لطباعة امل�شحف:  طبعة امل�شحف بالر�شم العثماين.  )١(
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ُمّدت  قطع  همزة  و)اآ(  ال�او،  �ش�رة  على  قطع  همزة  و)وؤ(  الياء،  �ش�رة  حتت 
باألف مد)فتحة ط�يلة(.

العلماء  و�شعها  التي  الق�اعد  فهم  املتلقي  ي�شتطيع  اأعلى  تعليمية  مرحلة  ويف 
لكتابة كل �ش�رة من �ش�ر حرف الهمزة ميكن ربط ال�ش�رة بالقاعدة، والتطبيق 
به  ونذكره  ذهنه،  يف  ذلك  ي�شتقّر  حتى  ثانيًّا  واملتلقي  اًل،  اأوَّ املعلِّم  من  املبا�شر 

دائًما، مع املتابعة الدقيقة لنطقه، وكتابته.

اأن�اع  بع�ض  كتابة  م�شكلة  تف�ّشي  ا  اأي�شً االأخرية  ال�شن�ات  يف  يلحظ  ومما 
ا، وذلك لدى �شريحة  الهمزات يف و�شط الكلمة، اأو يف اآخرها، وب�ش�رة خميفة جدًّ
كبرية  من اأبنائنا يف ال�طن العربي، وغريهم من غري املتخ�ش�شني، ومن اأمثلة 
ذلك كتابة الهمزة يف كلمة »م�ش�وؤلني« على مدة الهمزة، وال�ش�اب«م�ش�ؤول�ن«، 
كتابة،  يف  اخلطاأ  ذلك  ومن  »م�ش�ءل�ن«.  هكذا:  خاطئة،  ب�ش�رة  كتب�ها  ورمبا 
على  الهمزة  بر�شم  »�شاطئ«  هكذا:  االأولى  فتكتب  و »�شيء«،  »�شاطئ«،  نح�: 
الهمزة  كتابة  »�شئ«.واال�شطراب بني  الثانية هكذا:  الكلمة  تكتب  ال�شطر؛بينما 
على �ش�رة االألف)اأ( وبني الهمزة على �ش�رة الياء )كر�شي- نربة ( يف و�شط 
فيها على  تكتب  اأن  التي يجب  امل�ا�شع  الهمزة يف  فتكتب على  ــئـ(   - الكلمة)ئـ 

ا. )كر�شي - نربة( ويحدث العك�ض اأي�شً

باألف  »القران«   مثل:  املفردة   املت��شطة  الهمزة  كتابة  يف  اخلطاأ  ذلك  ومن 
مد )فتحة ط�يلة غري م�شب�قة بهمزة،«القراآن«  لعدم معرفة املتلقي اأن الهمزة 
دُّ بحروف املد )احلركات الط�ال( كبقية احلروف ال�ش�امت، هكذا)اأا( ثم  مُتَ
ُا�شُتعي�ض عن ذلك اخت�شاًرا بهذه ال�ش�رة)اآ( اإذا كانت احلركة التابعة للهمزة  

مبا�شرة الفتحة الط�يلة

اأو ما يعرف قدمًيا باألف املد. 
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وتلك ميزة كتابية للحرف العربي، حتقق مبداأ االخت�شار يف الكتابة، وت�شاف 
فتكتب خطاأ   »مكافاآت«،  نح�  ال�شابقة يف  امل�شكلة  العامة، وحتدث  اإلى مميزاته 

هكذا »مكافات« من دون مدة ف�ق اجلزء الباقي من رمز الهمزة.

وحتدث م�شكلة اأخرى مع  كلِّ همزة مُتدُّ باألف مد )يف اأول الكلمة، نح�«اآذان( 
من  كبرية  �شريحة  لدى  غالًبا  الكلمات  من  الن�ع  هذا  ُيكتب  حيث  »اأذن«  جمع 
الطلب يف جميع املراحل، وغريهم بهمزة قطع فقط من غري مد باالألف  هكذا 
)الهمزة  فلكلِّ حرف منهما  املعروف.  ال�شمع  وه� ع�ش�  »اأذن«  »اأذان« يف جمع 
واألف املد: الفتحة الط�يلة( ا�شمه، ورمزه و�ش�ته وميثل كلُّ واحد منهما وحدة 

�ش�تية خمتلفة عن االأخرى متاًما.

)الفتحة  االألف  حرف  بني  مّيزت  �شيب�يه  ذكرها  التي  االأبجدية  اأن  ويلحظ 
بال�او يف  الهمزة، وعطفها عليها  بعد  املد  األف  ترتيب  الهمزة، وجاء  الط�يلة( 
والهاء،  واالألف،  الهمزة،  حرفًا:  وع�شرون  ت�شعة  العربية  حروف  »فاأ�شل  ق�له: 
وال�شني،  واجليم،  وال�شاد،  والقاف،  والكاف،  واخلاء،  والغني،  واحلاء  والعني، 
والياء، واللم والراء، والن�ن، والطاء والدال، والتاء، وال�شاد، والزاي، وال�شني، 
والطاء، والذال والثاء، والفاء، والباء، وامليم، وال�او)١(« .وه� ما فعله ابن جني 
ا)٢(؛ فاأّكد ذلك على تفريقهم من البداية بني وحدتني �ش�تيتني خمتلفتني. اأي�شً

رابًعا- م�شكلة األف املد )الفتحة الط�يلة( يف نهاية الكلمات، والياء ال�شامتة 
يف نح�«علي« ا�شم، وم�شكلة ال�شّدة: 

وت�شّمى  القائمة)ـا(،  املد  األف  العربية  يف  كتابية  رم�ز  ثلثة  املد  الألف 
بهاتني  الرمزان  عا  ُو�شِ )ى(.وقد  املق�ش�رة  املد  واألف  الط�يلة،  اأو  العم�دية، 

�شيب�يه: الكتاب ٤٣٤/٤، حتقيق: عبد ال�شلم حممد هارون، الطبعة الثالثة: ١٤٠٨هـ/١٩٨٨ النا�شر:   )١(
مكتبة اخلاجني، القاهرة .

١٩٨٥م  االأولى:  الطبعة  هنداوي،  د.ح�شن   : حتقيق  االإعراب٤٥/١،  �شناعة  �شر  جني:  ابن  ينظر   )٢(
دارالقلم، دم�شق .
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ال�ش�رتني يف بنية الكلمة كعلمة فارقة بني اأ�شل الم الفعل يف اليائي، واأ�شل الم 
الفعل يف ال�اوي يف نح�:  دعا، و�شعى.ونحن نرى يف اأيامنا هذه م�شكلة اخللط 
بني الرمزين، فيكتب التلميذ، والطلب واملَُعلِّمني - غري املتخ�ش�شني -  من 
اأو�شحت الدرا�شة امليدانية التي  اجلن�شني اإحدى ال�ش�رتني مكان االأخرى.وقد 
قمنا بها وج�د هذه امل�شكلة يف امل�ؤ�ش�شات التعليمية ب�ش�رة تف�ق ما كانت عليه 

قبل ع�شر �شن�ات.

» �شذا«  األف كلمة  » عن  اأبها   « �شاألني مدير مدر�شة )متقاعد( هنا يف  ولقد 
تكتب باألف قائمة، وملاذا؟ اأم تكتب باألف مق�ش�رة، وملاذا؟ فقلت له: تكتب باألف 
قائمة الأن اأ�شلها ال�او، فقال: احلمد هلل، ما قلته للمعلِّمني �شحيح، فانظر اإلى 
املدى الذي و�شلت اإليه هذه امل�شكلة، وغريها يف مدار�ض العامل العربي. وهناك 
من يكتب االألف املق�ش�رة هكذا)ي( باإعجامها بنقطتني كالياء من اأ�شفل   وهي 
بطريق  ازدياد  يف  وهي  فيها،  بالتدري�ض  قمت  التي  ال�شعب  يف  عندي  ظاهرة 
نح� )على(  الط�يلة( يف  املد)الك�شرة  ياء  بني  ا  الفرق كبري جدًّ الأن  ؛   خميفة 

حرف جرٍّ والياء ال�شامتة يف نح�)علي( َعَلم.

اأثناء  اأن احلرف بحرفني يف  اإ�شقاط رمز ال�شدة الدال على  واأما عن م�شكلة 
النطق فه� يحدث ب�ش�رة كثرًيا في�هم املبتدئني، وبع�ض القراء اأنه حرف واحد 

وينطقه على هذا النح�، فيتغري معه املعنى املراد من الكلمة.

)الفتحة  املد  واألف  الق�شرية،  الفتحة  كتابة  بني  التمييز  عدم  خام�ًشا- 
الط�يلة( يف نح�: كلمة )اأذان( الذي ُيْعنى بها اإعلن دخ�ل وقت اأداء ال�شلة، 
ثني  وكلمة )اآذان( جمع اأذن، وه� ع�ش� ال�شمع املعروف، في�شتعمل بع�ض املتحدِّ
اإحداهما مكان االأخرى، و�شّتان ما بني املعنيني. - اجلهل بق�اعد النح� الي�شرية 
ر ب�ش�رة وا�شحة  لدى املتعلمني  ولدى القائمني على الكتابة من امل�شاكل التي ت�ؤثِّ
واالأ�شماء  ال�شامل،  املذكر  وجمع  املثنى،  اأح�ال  ذلك  ومن  العربي  احلرف  على 
االأ�شماء  وكذلك  مد،  ياء  اأو  مد،  واو  اأو  مد،  األف  اآخرها  التي  واالأفعال  ال�شتة، 
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اإلى  حتتاج  التي  ق�شايا  من  ذلك  وغري  واالأمر،  وجزًما  ون�شًبا،  رفًعا،  ال�شتة 
التطبيق، والتدريب على كيفية �شياغة اجلمل ب�ش�رها املختلفة .

ناحية،  من  املرب�طة  والهاء  املرب�طة،  التاء  بني  اخللط  م�شكلة  �شاد�ًشا- 
واخللط بني التاء املفت�حة والتاء املرب�طة من ناحية اأخرى: 

مُيثِّل اخللط بني)ــة - ة( التاء املرب�طة، والهاء املرب�طة يف نح� »له«، و »جاه« 
اأثبتت الدرا�شة امليدانية، وما كتبه طلبنا  م�شكلة كبرية للحرف العربي ؛ فقد 
ي هذه امل�شكلة يف مراحل  يف ال�شهادة العالية، ويف مرحلة الدرا�شات العليا َتَف�شِّ
التعليم املختلفة، وطلب اجلامعة.ومما ي�ؤّكد ذلك كتابة تاء التاأنيث )ـة(، )ة( 
ب�ش�رة خاطئة)من دون اإعجامها بنقطتني من ف�ق( اأكرث من اأربع وخم�شني مّرة 
يف بحث لطالب من ق�شم اللغة العربية واآدابها مل يتجاوز عدد اأوراقه �شفحتني 
من القطع الكبري.واإذا قراأت جملة الطائرة«املبيعات اجل�ية، مركز الت�ش�ق يف 
ال�شماء« امل��ش�عة اأمامك جتد ا�شطراًبا يف الكتابة بني التاء املرب�طة، والهاء 
املرب�طة))).وقد يحدث اخللط بني التاء املفت�حة والتاء املرب�طة لدى �شريحة 

من التلميذ والطلب ؛ لكن بدرجة اأقل من �شابقتها.

والغني     والقاف،  الف�شيحة،  واجليم  والظاء،   والثاء،  الذال،  م�شكلة  �شابًعا- 
والكاف: 

تنت�شر امل�شكلة ال�شابقة يف م�شر، واأجزاء كثرية من العامل العربي فتنطق الذال 
زاًيا، والثاء تاء ، اأو �شيًنا، والظاء زاًيا مفخمة، ومن ثم ا�شطرب الن�ضء كثرًيا 
والقاف،   والغني )غ(،   القاف )ق(،  وبالن�شبة حلرف  كتابة هذه احلروف.  يف 
والكاف )ك ( م�شكلة كربى يف النطق، ويف الكتابة، ومتثل القاف وحدها م�شكلة 
اأخرى يف العامل العربي، ذلك اأن القاف الف�شيحة جمه�رة »تهتز معها االأحبال 

ينظر مثاًل اخلطوط اجلوية ال�شعودية: جملة املبيعات اجلوية، العدد الأول/٨٠-  ٨١  -٨7  ...  اإلخ  عدد    )١(
ن�فمرب٢٠١٤ - فرباير  ٢٠١٥م.
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ال�ش�تية«، واأما احلديثة فرتاها تنطق قاًفا خاليًة من اجلهر مطلًقا، ويبالغ يف 
تفخيمها، وه� ما ن�شمعه من اإخ�اننا يف ت�ن�ض، وت�شري القاف العتيقة غيًنا يف 
بع�ض البلد العربية  وه� ما ن�شمعه من اإخ�اننا يف ال�ش�دان مثًل، وت�شري همزة 

يف نطق كثري من امل�شريني.

النا�ض ل�ش�تها  اأخرًيا يف نطق الذال قلقلة بع�ض  التي طراأت  ومن امل�شكلت 
اإذا كانت �شاكنة ، يبدو هذا عند بع�ض املعلِّمني، وبع�ض من يق�م باإمامة النا�ض 

يف �شل�اتهم.

ثامًنا- تاأثري عي�ب النطق، واالأداء على احلرف العربي: 

عي�ب النطق واالأداء اإما اأن يك�ن �شببها ِخْلقيًّا، ال دخل للإن�شان فيه، كالفاأفاأة 
ه القدمية واحلديثة، وعلجه  ل يف مظانِّ اإلى اآخر ما ه� مف�شّ والثاأثاأة، واللثغة 
عن طريق عامل الطب، مب�ش�رة عامل ال�ش�تيات، واإما اأن يك�ن غري ِخْلقي، يرجع 
اإلى �ش�ء متابعة نطق احلروف لدى اأطفالنا، واأبنائنا يف اأثناء نطق احلروف من 
جهة االأ�شرة يف البيت، ومن امل�ؤ�ش�شة التعليمية، وذلك قبل و�ش�لهم اإلى مرحلة 

ي�شتع�شي فيها اإ�شلح هذه امل�شكلة، لتكيُّف اأع�شاء النطق معه. 

ي��شف  التي  احلروف  من  فهي  العتيقة  اأو  القراآنية،  )ج(  للجيم  وبالن�شبة 
�ش�تها باجلهر وت�شنف يف االأ�ش�ات ال�شديدة عند القدماء، وو�شفها املحدث�ن 
باأن الغلق يف خمرجها لي�ض كامل،  ومن ثم و�شف�ها باملركبة )يف �ش�تها جزء 
قليل من التعطي�ض (  وهذه اجليم هي التي نزل بها القراآن الكرمي قبل اأن تتغري 
جيم  اإلى  العربي  ال�طن  من  خمتلفة  اأجزاء  يف  العربية  االأل�شنة  بع�ض  نطق  يف 
نطق  ذلك  ومن  كالدال،  وجيم  كالياء،  وجيم  كالكاف،  وجيم  »�شامية«،  رخ�ة 
اجليم زاًيا، وكتابتها زاًيا، وهي ظاهرة منت�شرة يف االأماكن التي ت�شّمى باالأحياء 

الراقية يف م�شر، يق�ل�ن يف »زوج«: »زوز«.
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كان   اأنه  بح�ثها  اأحد  امللك خالد يف  الباحثات يف جامعة  اإحدى  ولقد ذكرت 
اأن  اإلى  بـ »اأريز«،  ينادونها  كان�ا  باجليم،  »اأريج«  �شم�ها  بنت  االأ�شر  الإحدى 
وميكن  كذلك.  وتكتبه  بالزاي،  »اأريز«  هذا  اإال  تعرف  ال  وهي  املدر�شة،  دخلت 
ت�شمية هذه الظاهرة بخطاأ الطف�لة، فينطق الطفل خطاأ، ويجاريه اأب�اه، حتى 

ي�شتقر اخلطاأ، وال ميكن للطفل اأن يحيد عنه.

النطق  يف  ال�شمة(   - الك�شرة   - الق�شرية)الفتحة  احلركات  اإ�شباع  تا�شًعا- 
فيت�لَّد منها حروف مد)حركات ط�يلة(: 

االأ�شا�شي   التعليم  من  العليا  ال�شف�ف  يف  كبرية  ب�ش�رة  امل�شكلة  هذه  تنت�شر 
واأ�ش�ل  ال�شريعة  كلية  ويف  اجلامعة،  طلبة  من  كبرية  �شريحة  لدى  والحظتها 

الدين 

وكلية العل�م االإن�شانية. 

عا�شًرا- م�شكلة احلروف التي تنطق وال تكتب يف الكلمات: 

و«هذه«  يف«هذا«،  الهاء  وبعد  »لكن«،  يف  اللم  بعد  املد  األف  ذلك  ومن 
واملت��شط   االبتدائي  التعليم  يف  تلميذنا  لدى  كثرًيا  فيها  اخلطاأ  و«ه�ؤالء«ويقع 
يف  �شمع�ها  التي  احلروف  فيكتب�ن  ا   اأي�شً اجلامعة  اإلى  معه  وتنتقل  والثان�ي  

الكلمات ال�شابقة كما �شمع�ها.

وم�شكلة احلروف التي تكتب وال تنطق، نح�: �ش�رة األف املد بعد واو اجلماعة 
يف الفعل من نح�: »قام�ا«، وواو »َعمرو«، وال�او يف »اأولئك« واللم ال�شم�شية يف 
نح� »الّر�ش�ل«، ويقع اخلطاأ يف هذا الن�ع برتك احلروف التي ي�شمع لها جر�ًشا  

وهكذا.
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بني  امل�شافات  مراعاة  عدم  العربية  احلروف  م�شكلت  ومن  ع�شر-  حادي 
احلرف ال�شابق واللحق يف الكلمة، وعدم مراعاة امل�شافات بني الكلمة والكلمة 

ال�شابقة عليها، اأو اللحقة لها.

ثاين ع�شر- م�شكلة ال�شرعة يف نطق احلروف، واحلركات لدى بع�ض املعلِّمني 
االأ�شا�شي   التعليم  يف  التلميذ  لدى  احلركة  اأو  احلرف  ج�شم  على  حتما  ت�ؤثر 

ط. واملت��شِّ

وترك  الكتابة،  يف  �ش�رها  وتعدد  الر�شم،  يف  احلروف  ت�شابه  ع�شر-  ثالث 
ال�شكل والتن�ين، وال�ّشّدة: 

ويرجع ت�شابه احلروف يف الر�شم، وتعدد �ش�رها يف الكتابة غالًبا اإلى انحراف 
يد الكاتب، في�شع اإعجام احلرف يف غري م��شعه، اأو يزيد عدده. وبالن�شبة مل�شكلة 
تعدد �ش�ر كلِّ �شكل من اأ�شكال احلروف فتحدث عندما يتغريَّ مكان احلرف )يف 
اأول الكلمة(، اأو يف و�شطها، اأو يف اآخرها، مت�شل، اأو منف�شل، مما يزيد يف عن 
ت�شعني �ش�رة ))). وبالن�شبة الإهمال »ال�شكل«، و»التن�ين«، و»ال�شدة«، وزعدم و�شع 
م�شكلة  ميثل  فاإنه  وال�شدة  التن�ين،  وكذلك  احلرف،  من  اأماكنها  يف  احلركات 
كبرية يف دور التعليم من املدار�ض، واجلامعات، ولذلك يجب على املتخ�ش�شني 
يف الهند�شة وال�شناعة اأن يعمل�ا جاهدين على تط�ير اآالت الكتابة، وال�شناعة.
ولقد عممت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�شع�دية الت�شكيل  وو�شع 

التن�ين يف مكانه، وكذلك ال�شدة يف م��شعها من احلرف.

االأطفال يف مراحل  تعليم  لدوره يف  اأدائه  املعّلم يف  كفاءة  - عدم  رابع ع�شر 
اأو  املت��شط،  وُمعلِّمي  االأ�شا�شي،  التعليم  من  االأولى  وال�شف�ف  احل�شانة  
احلروف  بني  التفريق  يجيد  ال  من  املعلمني  من  في�جد  والثان�ي    االإعدادي، 
االأ�ش�ات  �شنفي  بني  التفريق  يجيد  وال  اللغ�ية،  واالأ�ش�ات  اأبجدية،  كرم�ز 

ينظر د. عبداهلل ربيع حمم�د: يف علم الكتابة العربية  /٢٠٥.  )١(
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يحيط   وال  )كتابة(،  ور�شًما  واأداء،  نطًقا    وال�ش�امت(  )احلركات،  اللغ�ية 
باأدنى ق�اعد االإعراب، والبناء، ثم ي�شمح له بتعليم التلميذ يف ال�شف�ف االأولى 
بذلك  يكلَّف  ورمبا  والثان�ي.  االإعدادي  اأو  املت��شط،  اأو  االأ�شا�شي،  التعليم  من 
الأن جهة االإدارة التي ت�شرف عليه َتْعَلُم عدم كفاءته للتدري�ض   ورمبا يتم ذلك 
ا  ظنًّ ال�شف�ف   تلك  يف  التدري�ض  اإليه  فُي�شند  فيها  ُعنيِّ  التي  املدر�شة  قبل  من 
منهما اأن ال�شف�ف االأولى ال ت�شتحق الكفاءات العلمية التي ُتَكّلف بالتدري�ض يف 

ال�شف�ف العليا من التعليم االأ�شا�شي.

ا    ا ؛ الأن مرحلة التاأ�شي�ض تتطلب كفاءات عاليًة جدًّ وهذا خطاأ منهجي كبري جدًّ
الأنها مرحلة ُتبنى على التلقي ال�شحيح للغة، وعل�مها، وهي مرحلة يبنى عليها 
ما بعدها فاإذا كان االأ�شا�ض غري �شليم فماذا يك�ن عليه البناء كّله يف املراحل 
التدري�شية  الكفاءة  ناق�ض  املعلِّم  اأن  وه�  ا  جدًّ مهم  اآخر  �شيء  العليا؟وهناك 
اإيجاد عدم رغبة يف  ا لدى تلميذنا، وهي  ي�شنع م�شكلة م�شتقبلية خطرية جدًّ
ا يف  ة، وه� اأمر خطري جدًّ التعليم ب�ش�رة عامة ويف اللغة العربية ب�ش�رة خا�شّ
جمتمعاتنا العربية  ويت�شبب يف هدر طاقات ب�شرية كان يجب ا�شتثمارها يف بناء 

وطن اآمن.

ينتج كّل ذلك ب�شبب اإهمال القائمني على العملية التعليمية يف ت�فري املعلِّمني 
املعلِّمني  بع�ض  تكليف  يف  الت�شاهل  وب�شبب  باأّول،  اأّواًل  ومتابعتهم  الكفاءات، 
اأن التدري�ض وظيفة ال تختلف عن غريها من ال�ظائف، و التي ميكن  معتقدين 
العملية  اأن  املعل�م  يج مها كان م�شت�اه. ومن  ِخرِّ كّل  بها  يق�م  اأن  -يف زعمهم- 
ها  اأّوليات اللغة الق�مية، وغر�ض ُحبِّ التعليمية يف اأية دولة يف العامل تبداأ بتعليم 
ولقد  وكتابة،  نطًقا   واإتقان حروفها  تعلمها،  على  اأبنائها، وحتفيزهم  قل�ب  يف 
وذكر يل معلِّم من معلِّمي الريا�شيات امل�شريني اأن جميع معلِّمي املقررات غري 
ال  وغريها  و  االجتماعية،  والدرا�شات  االأجنبية،  واللغة  كالريا�شيات  العربية، 

يفقه�ن �شيًئا عن احلرف العربي نطًقا، وكتابًة.



١٠٤
  هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا  

كرفع  نح�ية،  بقاعدة  احلرف  كتابة  ارتبطت  اإذا  راأيي-  -يف  اأكرب  والطامة 
ون�شبه،  بال�او،  ال�شامل  املذكر  جمع  ورفع  بالياء،  وجره  ون�شبه  باالألف،  ى  املَُثنَّ
ى ... اإلى اآخر تلك الق�اعد املت�شلة بتلك االأب�اب التي تعرب،  ه بالياء كاملثنَّ وجرُّ
االأمر  وبناء  امل�شارع،  الفعل  وجزم  واالأفعال،  االأ�شماء،  من  باحلروف  تبنى  اأو 
منه على حذف حرف العّلة، وقد ذكر يل معلِّم ريا�شيات م�شرّي كان يعمل يف 
املقررات  معلِّمي  جميع  اأن  والتعليم  الرتبية  ل�زارة  التابعة  احلك�مية  املدار�ض 
غري العربية، كالريا�شيات  واللغة االأجنبية  والدرا�شات االجتماعية، وغريها ال 

يهتم�ن، وال يفقه�ن �شيًئا عن احلرف العربي نطًقا  وكتابًة.

والطامة اأكرب -يف راأي �شاحب البحث- عندما ترتبط كتابة احلرف العربي 
املذكر  جمع  ورفع  بالياء،  وجره  ون�شبه  باالألف،  ى  املَُثنَّ كرفع  نح�ية  بقاعدة 
املت�شلة  الق�اعد  تلك  اآخر  اإلى   ... ى  كاملثنَّ بالياء  وجّره  ون�شبه،  بال�او  ال�شامل 
وجزم  واالأفعال،  االأ�شماء،  من  باحلروف  تبنى  اأو  تعرب،  التي  االأب�اب  بتلك 
العّلة، ونحن نعاين من هذه  الفعل امل�شارع  وبناء االأمر منه على حذف حرف 
امل�شكلت يف اأثناء تدري�شنا ملقررات اللغة العربية للطلب اجلامعيني يف اأق�شام 

اللغة العربية، واملقررات التي ندر�ّشها لطلب االأق�شام االأخر.

وكان عدد  الريا�ض،  تدريبية يف  دورة  كان يف  اأنه  ا  اأي�شً املَعلِّم  وذكر يل هذا 
يف  نهائي  اختبار  عقد  مّت  الدورة  نهاية  ويف  متدرًبا،  وع�شرين  واحًدا  املتدربني 
وي�شيف  املتدربني.  من  فقط  واحد  ُمَعلِّم  جناح  النتيجة  فكانت  الدورة   نهاية 
هذا املَُعلِّم اأن مقرات الرتبية والتعليم يف اململكة من اأف�شل املقررات يف ال�طن 
العربي؛ فلي�شت امل�شكلت- يف راأيه - التي ت�اجه احلرف العربي قا�شرة على 
ويذكر  العربي.  العامل  املقررات يف  بل هي عامة يف جميع  العربية؛  اللغة  مقرر 
ا اأن من اأ�شباب تلك امل�شكلت تقدمي الكم على الكيف؛ فن�شبة  هذا املُعلِّم اأي�شً
ة،  النجاح يف اأية مدر�شة، اأو اإدارة، اأو يف وزارات الرتبية  والتعليم الغاية املرج�َّ
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العربي  العامل  يف  املَُعلِّم  ت�جيه  اأن  وُي�شيف  الطالب.  اأو  التلميذ،  م�شت�ى  ولي�ض 
اأ�شحت ق�شية كبرية عند امل�شرفني على املقررات، و املعلِّمني القائمني بتدري�شها.

واأمامي ورقتان من القطع الكبري لطالب كتبهما بخط يده يف جزء من م��ش�ع 
بحثي للتدريب على كتابة االأبحاث العلمية، يبلغ عدد الكلمات فيها مئتان واثنتان 
واأربع�ن كلمة، وعدد الكلمات التي كتبت بحروف �شحيحة مئة وثمان وخم�ش�ن 
كلمة  وعدد الكلمات التي كتبت خطاأ اأربع وثمانني كلمة؛علًما باأن هذا الطالب 

يف امل�شت�ى الثالث يف ق�شم اللغة العربية، واآدابها.

خام�ض ع�شر- ومما يجب التنبيه عليه هنا اأن التحدث بالف�شحى  والت�ش�يت 
فيه  تزاحمت  الذي  العربي  جمتمعنا  يف  غريب  �شحيحة  ب�ش�رة  بحروفها 
كربى  م�شكلة  وتلك  اأبنائه،  األ�شنة  على  احلروف  نطق  �ش�ر  وتعددت  العاميَّات 
ت�اجه احلرف العربي، فقد جتد من يتنّمر، اأو ي�شتهزئ، اأو ينظر باحتقار اإلى 

معلِّم اللغة العربية واإلى من يلتزم بالف�شحى  يف حديثه نطًقا، وكتابة.

اأو  ت�شرتط  التي  العربي  العامل  موؤ�ش�شات  بع�س  يف  ا  اأي�شً ماثال  ذلك  ونرى 
تقّدم يف تعيني معلِّمي اللغة العربية من يجيد اللغة االإجنليزية ،اأو من كان معه 
»ماج�شتري« اأو »دكت�راه« يف اللغة االإجنليزية، تقّدمه على مثله يف تخ�ش�ض اللغة 
لنا  اأقرانه.ويحكي  الف�شحى، وتف�قه فيها على  نب�غه يف  له  ي�شفع  العربية  وال 
اأوالدنا، وطلبنا اأن املعلم، اأو املعلِّمة التي جتيد التحّدث بالف�شحى يف املدار�ض 
ذلك  منهما.و�شبب  ي�شتهزئ�ن  ورمبا  الطالبات،  اأو  الطلب،  منهما  ي�شحك 
راجع اإلى ثقافة املجتمع ال�شلبية، التي نتجت عن الدور ال�شلبي للإعلم املرئي، 
وامل�شم�ع، واملقروء، واالأفلم، وامل�شل�شلت، و�شاأتناول هذا االأمر باإيجاز الحًقا.

الكّتاب   اأخطاء  العربي  احلرف  ت�اجه  التي  امل�شكلت  ومن  ع�شر-  �شاد�ض 
واملذيعني  واملذيعات، و�شي�فهم يف االإذاعات، والقن�ات العربية على الف�شحى 
يف كثري من الربامج التي ُتْعَر�ُض على امل�اطن العربي؛مما دفع  الدكت�ر/ اأحمد 
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امل�شكلت  بعد  امل�شكلة  هذه  )١(.وتاأتي  م�شتقّل  بحث  يف  مناق�شتها  اإلى  خمتار 
التي ي�اجهها احلرف العربي يف دور التعليم املختلفة، مما ي�ؤثر عليه يف األ�شنة 

ا. املتلقني يف مراحل العمر االأولى وما يليها اأي�شً

�شابع ع�شر - ومن امل�شكلت التي ت�اجه احلرف العربي الدع�ة اإلى العامية، 
اأو ا�شتبدال احلروف العربية باحلروف اللتينية:

العربي  ال�طن  يف  العامية  باللهجات  املَُعّدة  الكثرية  الربامج  يه  ت�ؤدِّ ما  اإّن 
وبحرفية مهنية عالية، واأدوات تكن�ل�جية حديثة، كاأفلم الكرت�ن امل�ّجهة اإلى 
�شريحة كبرية من اأبناء ال�طن العربي، وه� اأمر ال يقل خط�رة عن الدع�ات التي 
تدع� اإلى تقدمي العامية على العربية الف�شحى نطًقا، واأداء، وكتابة، وقد بداأت 
الدع�ة اإلى العامية مع بداية ع�شر النه�شة، وانت�شرت يف كتابات الغربيني، ومن 
يه بع�ض االأفلم وبع�ض امل�شل�شلت من اأدوار  حذا حذوهم من العرب)٢(، وما ت�ؤدِّ
ي مع مرور الزمن - ال  ت�شاهم يف تغريب احلرف العربي   وانحدار ف�شحاه، وي�ؤدِّ
ر اهلل -  اإلى تهديد اأمننا الق�مي العربي)٣( ؛ الأن العربية الف�شحى هي ه�ية  قدَّ
االأمة العربية، واالأمن اللغ�ي قاعدة االأمن العربي ال�شلبة التي تتحّطم عندها 
كّل خطط اإحلل احلرف اللتيني حمل احلرف العربي يف الكتابة )٤(، وتتحّطم 
املنت�شرة يف  الكثرية  بالعاميات  الف�شحى  العربية  ا�شتبدال  كذلك خطط  عنده 

ال�طن العربي.

ينظر د. اأحمد خمتار عمر: اأخطاء اللغة العربية املعا�شرة عند الكّتاب واالإذاعيني، عامل الكتب .  )١(
د. ي��شف عز الدين ال�شامرائي: ال�شراع بني العامية والف�شحى، بحث من�ش�ر يف جملة جممع اللغة   )٢(

العربية  العدد الثاين والت�شع�ن .
-٩-٩( العربية  اللغة  اأمن  تقيق  يف  والإعالم  التعليم,  دور  نايف:  جامعة  ملتقى  اأعمال  ينظر   )٣(

٢٠١٤م(.
١٩٣٥م،  ١٣٥٣هـ-  �شنة  طبعة   ) والع�شرون  الرابعة  )اجلل�شة  املجمع٢٥٠/٢  جل�شات  حما�شر  ينظر   )٤(
وينظر د٩/ ٣٩٣- ٣٩٢: اجلل�شة الرابعة والع�شرون، طبعة �شنة  ١٩7٠م، مطبعة الكيلين، القاهرة، 
وينظر حما�شر اجلل�شات د٣٤٤/١٩: اجلل�شة الرابعة ، طبعة �شنة  ١٣٩7هـ- ١٩77م، الهيئة العامة 

ل�شئ�ن املطابع االأمريية .
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العامل   وح�شارات  االأمم،  ثقافات  »ا�شت�عبت  الف�شحى  اأن  ه�ؤالء  كلُّ  ون�شي 
واالأم�ي  واالإ�شلمي  االأدب اجلاهلي  الكثري من  نفهم  نزال  وما  بها،  وازدهرت 
 »CHAUCER« »ج��شر«:  لغة  يفهم�ن  ال  الي�م  االإجنليز  واأن  و�شه�لة    بي�شر 
ق�شر  من  الرغم  على  املعاجم،  ب��شاطة  اإاّل  ُكّتابهم  و�شائر  »�شك�شبري«  لغة  وال 
عمر االإجنليزية  واللغات االأخرى، وا�شطرت ال�شع�ب الغربية اإلى التخل�ض من 
اللتينية وا�شتعمال اللغة ال�شعبية للبعد الكبري بينها وبني االإيطالية، والفرن�شية، 

واالإ�شبانية )١(«.

التعامل  طريقة  العربي  احلرف  ي�اجهها  التي  امل�شكلت  ومن  ع�شر-  ثامن 
وامل��ش�عات  املقرر،  الكتاب  م�شم�ن  حيث  ومن  العربية،  اللغة  مقررات  مع 
املطروحة يف كلِّ مرحلة على حدة، ومدى ت�فري اخلرباء االأكفاء يف اأثناء و�شع 
مقررات اللغة العربية التي تنا�شب كلَّ مرحلة، ومتابعتها با�شتمرار، ومن حيث 
احلديثة  بال��شائل  واال�شتعانة  املقرر،  للكتاب  اخلارجي  والغلف  ال�رق،  ج�دة 

يف عر�ض املادة العلمية.

ا اإحدى طالبات الدرا�شات العليا، واأَْرَجَعْت �شبب ذلك، ومعه  واأكدت ذلك اأي�شً
-كما  بها  قامت  التي  امليدانية  ج�لتها  خلل  ومن  �شياأتي-  -كما  اأخرى  اأم�ر 
واالزدواجية  التدري�ض،  يف  العامية  اللهجة  املعلِّمني  بع�ض  ا�شتخدام  اإلى  �شبق- 
اإلى  ُي�شاف  الدر�ض.  قاعة  خارج  متار�ض  وعامية  بها،  يدر�ض  ف�شحى  اللغ�ية: 
ذلك وج�د هذه االزدواجية يف قاعات الدر�ض، ورمبا تطغى العامية على املعلِّم، 

وطلبه ب�ش�رة كاملة.

تا�شع ع�شر- م�شكلة احلرف العربي مع اللغات االأجنبية، والكلمات االأعجمية 
والعمالة االأعجمية: 

د. ي��شف عز الدين ال�شامرائي :  ال�شراع بني العامية والف�شحى، بحث من�ش�ر يف جملة جممع اللغة   )١(
العربية  العدد الثاين والت�شع�ن .
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و  العربي،  الر�شمي  امل�شت�ى  على  كبرية  م�شكلة  العربي  احلرف  وي�اجه 
باحلرف  الدولية  املحافل  يف  العرب  امل�ش�ؤولني  بع�ض  التزام  عدم  ذلك  د  ي�ؤكِّ
م�ن عليه ا�شتعمال اللغات االأجنبية يف كلماتهم اأمام تلك املحافل  العربي  وُيَقدِّ
كالفرن�شيني   بها،  ويتم�شك�ن  بلغاتهم،  قاطبة  العامل  دول  يف  امل�ش�ؤول�ن  .ويعتز 
ه اأحد الكتاب امل�شريني �ش�ؤااًل الأحد  واالإجنليز، وال�شينيني، وغريهم، ولقد وجَّ
روؤ�شاء ال�زراء يف ال�شني: يا �شيادة الرئي�ض اأنت تعرف الفرن�شية، واالإجنليزية 
، فلماذا ال تتحدث معي باالإجنليزية ؟ فكان رد امل�ش�ؤول  ال�شيني عليه  باللغة 

ال�شينية، وجتاهل االإجابة عن �ش�ؤاله)١(. 

ا يف التعامل الكلمات االأعجمية   ومما ي�اجه احلرف العربي م�شكلة كبرية جدًّ
ومن مظاهر ذلك: اأننا ن�شمع كثرًيا عربية بلكنة اأعجمية، اأو بحروف غري عربية 

على  ذلك  خطر  من  العربي  العامل  يف  املعنيني  حتذير  ذلك  على  يدلُّنا 
حذر  فقد  العربي.  اللغ�ي  االأمن  على  وتاأثريه  وكتابة،  نطًقا،  العربي  احلرف 
 « العربيزية  بـ«   يعرف  ما  ي  تف�شِّ من  االأردنية  اململكة  يف  املتخ�ش�شني  بع�ض 
العربية  بني  ثني  املتحدِّ من  كثري  فيمزج  االإجنليزية(،  باللغة  خمتلطة  )عربية 
ت�شميته  ميكن  فيما  العربي،  املغرب  بلد  يف  ذلك  ويحدث  االإجنليزية.  واللكنة 
من  كثري  فيمزج   - امل�شطلح  هذا  ن�شتعمل  اأن  لنا  �شحَّ  اإذا   - »بالعربي�شية« 

ثني بني العربية واللكنة الفرن�شية. املتحدِّ

ممزوجة  عربية  م�شت�ى  اإلى  العربي  اخلليج  دول  يف  امل�اطنني  بع�ض  وينزل 
هذه  ت�شتقر  وقد  ا،  جدًّ م�شتقبحة  عربية  لهجة  يف  ف�شيًئا  �شيًئا  اأعجمية  بلكنة 
اللكنة على األ�شنة كثري من االأطفال الذين يخالط�ن ه�ؤالء االأعاجم يف املنازل، 

اأو يف خارج املنازل.

العامية  بني  )ال�شراع  بحثه  يف  ال�شامرائي  الدين  عز  ي��شف  د.  اقتب�شه  الذي  الكاتب  ن�ّض  ينظر   )١(
والف�شحى( املن�ش�ر يف جملة جممع اللغة العربية، العدد الثاين والت�شعني.
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العامل  امل�ؤ�ش�شات احلك�مية يف  ت�شاهل  امل�شكلت  تلك  تنامي  �شاعد يف  ومما 
العربي يف هذا االأمر.

يف  ق�شد  غري  عن  اأو  ق�شد،  عن  ي�شاهم  ال��شائل،  تلك  بع�ض  تبثُّه  ما  اإن 
تهمي�ض الف�شحى، وحمل النا�ض على كرهها، واتهامهم لها زوًرا بهتاًنا باجلم�د  
واملعرفة،  للعلم،  كلغة  �شلحيتها  عدم  وادعاء  امليتة،  باللغات  لها  وت�شبيههم 
على  به  ُيعرَت�ض  ما  عم�ًما.»واأقرب  احلديثة  احل�شارة  مبعطيات  يت�شل  وما 
القائلني بجم�د العربية، وينفي عنها �شبهها باللغات امليتة اأنها لبثت قرابة األف 
علينا  يفر�ض  اأمر  وه�   .»)١( مر�شيٍّ وجه  على  مهمتها  ي  ت�ؤدِّ �شنة،  وخم�شمائة 
كاأمة اأن ناأخذ من القرارات املدرو�شة ما يعيد للغة مكانتها و�شدارتها بني لغات 

ا. العامل، ويحفظ لها هيبتها اأي�شً

اأهلها«  بني  حظها  تنعي  العربية  »اللغة  ق�شيدته  يف  اإبراهيم  حافظ  وين�شد 
اأقتب�ض منها:

ْقــــُت عـــن اآٍي بـه وِعظاِت ومــــا �شِ و�ِشْعـــــُت ِكتاَب اهلِل َلفـــظًا وغــــايةً 

ملُْخرَتعـــــــاِت اأ�شـمـــــــاٍء  وَتْن�ِشيـــــِق  يُق الي�َم عن َو�شِف اآلــةٍ  فكيف اأ�شِ

فهل �شاأل�ا الغ�ا�ض عن �شـــدفاتي اأنا البحر يف اأح�شائه الدر كامــــن 

ومْنـــكْم واإْن َعـــــــزَّ الّدواُء اأ�شــاِتي فيا َويَحُكم اأبلى وَتبلـــى حَما�ِشنــي 

اإلى ق�له فيها:

َقنـــــــاِتي اأن تلــــــنَي  َيِعــزُّ عـلـيهـــــــا  �شَقى اهلُل يف َبْطِن اجلِزيرِةاأَْعُظًما 
لُهـــّن بقلــــٍب دائــــِم احَل�َشـراِت))) َحِفْظــــَن ِوداِدي يف الِبلى وَحِفْظُته 

د. اأحمد تيم�ر:م�شكلت اللغة العربية/٨، ملتزم الطبع والن�شر مكتبة كلية االآداب ومطبعتها بالقاهرة.  )١(
اأمني  اأحمد  اإبراهيم٢٥٣/١- ٢٥٥، �شبط، وت�شحيح، و�شرح، وترتيب  اإبراهيم: دي�ان حافظ  حافظ   )٢(

بك، واأحمد الزين، واإبراهيم االأبياري، الطبعة الثالثة، ١٩٤٨م، املطبعة االأمريية بالقاهرة.
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والعمالة  االأعجمية،  الكلمات  مع  العربي  احلرف  مل�شكلت  وبالن�شبة 
وكان  �شديد،  بحذر  االأعجمي  اللفظ  مع  قدمًيا  العرب  تعامل  االأعجميةفقد 
النح�  اأق�شامه على  ف�ه  و�شنَّ وال�شرورة- منهج �شارم،  قب�له -للحاجة  لهم يف 
ِمْن كلِمها: وذلَك ق�لُهم:درهٌم وديناٌر واإ�شحُق ويعق�ُب  االآتي:« االأوُل: ما بنتُه 
وقال�ا:اآُج�ٌر، و�ُشَباِرق  فاأحلق�ُه بَعَذافَر، وُر�شتاٌق اأَحلُق�ه بُقرطا�َض، و الثاين: ما 

بنته على غرِي اأَبنيِة كلِمها وذلَك، نح�: اآُجّر، واإبري�َشم، و�َشراويل، وَفريوز . 

ا ترك�ا اال�شَم على حاله اإَذا كانت حروفه من حروِفهم، كان على بناِئهم   وُرمبَّ
ا غريوا احلرَف الذي لي�ض من  اأو مل يكن نح�: ُخرا�شان، وُخّرم، والُكرُكم، وُرمبَّ
ٍم)١(«. ونحن نرى يف  حروِفهم، ومل يغريوه على بناِئه يف الفار�شيِة نح�: ِفِرند َوَبقَّ
ال�شن�ات االأخرية  �شيًل خميًفا من الكلمات االأعجمية على األ�شنة بع�ض املثقفني، 
م�نها على الكلمات العربية يف اال�شتعمال  الي�مي، نح�: sorry مكان »اآ�شف«   يقدِّ
و »yes« مكان »نعم« والكلمتان العربيتان خفيفتان جلر�شهما املحبَّب اإلى ال�شمع، 
ونح� »hard luck« التي ت�شتخدم يف ال��شط الريا�شي، واأ�شبحت ت�شتخدم كثرًيا 

ا بداًل الرتكيب العربي اجلميل »حٌظ �شيٌء«. لدى �شريحة من املثقفني اأي�شً

»ندع�كم  ن�شها  هذا   »kku.tawasol« اجلامعة  م�قع  من  ر�شالة  وجاءتني 
اجلامعة  م�شح  من  مبا�شرة  �شتبث  والتي  دوري  يا  اك�شن  اجلماهريية  احللقة 
بالقريقر الي�م اخلمي�ض٥ �شفر ال�شاعة اخلام�شة م�شاء)٢(«.ومن  ذلك اإعلنات 
 « االأجنبية  الكلمة  نح�:   من  العربية  البلد  من  وغريها  م�شر،  يف  ال�شحف 
من  امل�شرية  االأهرام  جريدة  من  االأولى  ال�شفحة  اأعلى  كتبت   « كا�ض  ف�ن 
بيت�ض« كتبت  »مينا  نف�شها عدة كلمات  ال�شفحة  اآخر  وترى يف  الي�شرى،  اجلهة 
باحلروف العربية، »FRESH«، »carrier« م�شمى �شركة تربيد معروفة يف العامل 

م�ؤ�ش�شة  ١٩٨٨م،  الثالثة:  الطبعة   ،٢٢٣ النح�٣/  يف  االأ�ش�ل  البغدادي:  النح�ي  ال�شراج  ابن   )١(
الر�شالة بريوت.

تاريخ الر�شالة: ٢7-١١-٢٠١٤م، ال�شاعة الثالثة وت�شع وع�شرون دقيقة م�شاء.  )٢(
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ا�شم �شركة م�شرية، كتبت باحلروف االإجنليزية ومل   »shams« العربي، وكلمة 
تكتب باحلروف العربية!

ونح�: »smart home« كتبت ف�ق الكلمة التي كتبت بلفظها االأجنبي بحروفها 
الي�شرى:    اجلهة  من  ويقابلها  اليمني،  جهة  من  الثالثة  ال�شفحة  اأعلى  العربية 
العربي  امل�شمى  ف�ق  الي�شار  على  الثالثة  ال�شفحة  اأعلى  كتبت   »SAIBANK«

»اأعلى عائد«)١( .

املكّرمة«،  »مكة  كـ  العربية  املدن  �ش�ارع  بع�ض  امليداين يف  البحث  ومن خلل 
ال�شع�دية  العربية  اململكة  يف  م�شيط«  و »خمي�ض  و »اأبها«،  املنّ�رة«،  و »املينة 
الفتات  وجدت  م�شر  يف  »القلي�بية«  و   و »دمنه�ر«  و »البحرية«،  و»القاهرة«، 
واإعلنات، ول�حات، واأ�شماء �شركات، ومطاعم، وحملت جتارية كتبت بحروف 

غري عربية ، واأُْهِمُل املقابل العربي متاًما.

كلمة »ال�شفر« عربية االأ�شل)٢(، ونقلت اإلى اللغات االأخرى، كاالإجنليزية التي 
دخلتها بلفظها، هكذا: »Alcpher«٠ تنطق االآن باال�شم االإجنليزي املرادف لها  

 .)٣(»Zero 0« : »وه� »زيرو

وكلمة  »انرتنت«  نح�:  خطاأ،  و�شل  بهمزة  تكتب  اأعجمية  كلمات  نرى 
»ا�شرتاتيجية«، وال�شحيح كتابتها بهمزة قطع، هكذا »اإنرتنت« و »اإ�شرتاتيجية«. 
وترى كذلك االإعلنات، والل�حات، واأ�شماء ال�شركات نقلت من غري رقيب وكتبت 
بحروف لغاتها االأعجمية، اأو بحروف عربية خال�شة، اأو اإقحام حروف اأعجمية 

بينها  يتم ذلك من غري رقابة.

ينظر �شحيفة االأهرام امل�شرية، العدد: ٤٦7٤7، ١٠-٢-١٤٣٦ه/٢-١٢- ٢٠١٤م.  )١(
»Zero 0« فر ينظر م�قع www.yabeyrouth.com: ال�شّ  )٢(

ذكر ذلك اأ�شتاذ االأدب املقارن امل�شارك يف جامعة امللك خالد الدكت�ر/اإبراهيم  خالد، وذلك يف اأثناء   )٣(
حتاوري  معه ب�شاأن  بع�ض  الكلمات  التي  دخلت  اللغة  العربية من اللغات االأخرى .
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الكلمات االأعجمية  ونرى كذلك كثرًيا من االأدباء، والكتاب العرب ي�شتعمل�ن 
اأيامنا هذه ب�ش�رة خميفة  وا�شت�شرت يف  من دون �شابط، وهي ق�شية قدمية، 
وكلم  العربّية،  لها يف  مرادفات  ال  دخيلة  كلم  االأعجمي«  وكل حم�ش�لهم  ا،  حقًّ
من  مرادفات  لها  ي��شع  اأن  ميكن  وكلم  يجهل�نها،  ولكنهم  فيها   مرادفات  لها 
نف�ض اللغة ؛ غري اأن ه�ؤالء الكتبة ال يلتفت�ن اإلى هذه الفروق، بل كثرًيا ما نراهم 
يدّون�ن االألفاظ االأجنبية �شغًفا بها، وت�شيًُّعا الأ�شحابها، وافتخاًرا باإدخال األفاظ 
ر يف العلم واملعرفة، وادعاء بهتك  ًحا بالتبحُّ غريبة ال يفهمها جمه�ر القّراء تبجُّ

حجب املجه�الت)١(«.

دخلت  فقد  والتعريب،  الرتجمة،  العربي  احلرف  ت�اجه  التي  امل�شكلت  ومن 
ا، تنازع احلرف العربي يف الكلمات املنق�لة اإلى  من هذا الباب رم�ز كثرية جدًّ
العربية من لغاتها االأجنبية. و�شمح بع�شهم لنف�شه اأن ي�شيف رمًزا حلرف غري 
م�ج�د يف العربية  على الرغم من اأنه ميكن تاأديته باحلرف العربي القريب منه 
نطًقا، كاجليم العربية التي م�شخوها من خالل اإعجامها بثالث نقاط من حتت 
راأ�شها، هكذا )چ( وكالفاء العربية التي م�شخوها بثالث نقاط من فوق، هكذا 
للحروف  وُتعاد  فيها،  النظر  ُيعاد  اأن  يجب  التي  الرم�ز  تلك  اآخر  اإلى  »ڤ«... 
ا�شتيعاب  على  �شبق  قادرة -كما-  الأنها  وهيبتها؛  واحرتامها،  مكانتها،  العربية 

كل جديد نحتاج اإليه من كافة اللغات االإن�شانية. 

اللغة  ق�شم  طلبة  من  لطالب  بحث  االآن  فاأمامي  االأعجمية  للعمالة  وبالن�شبة 
العربية  واآدابها عندنا يف كلية العل�م االإن�شانية بجامعة امللك خالد، يعر�ض فيه 
ب�شبب  واالإدارية(؛  والعامة،   ، )املنزلية  ال�افدة  العمالة  من  امل�شتمّرة  ال�شك�ى 
ما اأحدثته من ا�شطراب يف النطق لدى املخالطني لهم من االأطفال، والرجال، 

والن�شاء.

جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة: العدد: ٨٥.  )١(
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العربي من  دول اخلليج  الي�مية يف  نراه يف حياتنا  ما  يدّلنا على ذلك  ومما 
تاأثري العجمة على بع�ض األ�شنة اأوالدنا، وبناتنا يف هذه الدول، وب�ش�رة تذكرنا 

بتاأثري الفرن�شية يف األ�شنة كثري من اأبنائنا يف بلد املغرب العربي. 

الكتابة  و�شائل  يف  ورم�زه  العربي،  احلرف  ت�اجه  التي  امل�شكلت  ع�شرون- 
احلديثة: 

العربية  احلروف  اأماكن  ترتيب  امل�شكلت  من  العربي  احلرف  ي�اجه  مما 
وو�شائل  باد«،  كـ«االآي  الل�حية،  واالأجهزة  كاحلا�ش�ب،  احلديثة،  االأجهزة  يف 
يف  امل�ش�ؤولني  من  فريجى  ؛  ف�ن«  كـ«االآي  اللم�ض،  واأجهزة  كاجل�ال  االت�شال 
العامل العربي و�شع خطط م�شتقبلية لتط�يع االأجهزة احلديثة خلدمة احلروف 
من  طريقها-  وتاأخذ  العربية،  احلروف  كتابة  يف  ا�شتخدامها  لي�شهل  ؛  العربية 

هذه الناحية - اإلى املرتبة االأولى بني اللغات احل�شارية . 

واحد وع�شرون - م�شكلت احلرف العربي يف م�اقع الت�ا�شل االجتماعي: 

وم�اقع  االإلكرتوين،  الربيد  م�اقع  يف  العربي  احلرف  م�شكلت  عن  واأما 
 ...   « الت�يرت    « و   ،  « الي�تي�ب    « و   « ب�ك  الفي�ض    « كـ  االجتماعي  الت�ا�شل 
احلرف  منها  يعاين  التي  االآنية  امل�شكلت  من  �شبق  ما  تعك�ض  مراآة  فاإنها  اإلخ 
العربي نطًقا، وكتابة  فهي �ش�رة ثانية ملا يعانيه احلرف العربي يف عاملنا العربي 

املعا�شر.

الخاتمة
من  خري  على  وال�شلم  وال�شلة،  ال�شاحلات،  تتم  بف�شله  الذي  هلل  احلمد 

نطق بلغة ال�شاد، وخري من اأف�شح ، واأبان ؛  اأما بعد: 

م�ا يف نهاية كتاباتهم كلمة اأخرية ي�جزون  ُيَقدِّ اأن  فقد جرت عادة الباحثني 
اأن  اأن الباحث يرى  اإليه من نتائج. ومع  اأعمال، وما و�شل�ا  فيها ما حقق�ه من 
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اأو  اآثار بعد ذلك يف عمل الباحث،  اإمنا تك�ن فيما يظهر من  النتائج احلقيقية 
غريه فيمن ي�شريون يف جمال تخ�ش�شه ؛  اأال اأنه ال يرى  - مع ذلك - باأ�ًشا يف 

اأن ي�ش�ق بع�ض قدمه البحث، وبع�ض ما اأثار من ق�شايا.

م درا�شة عن م�شكلت احلرف االآنية، وه�  لقد كان هدف هذا البحث اأن ُيَقدِّ
ما حتقق على النح� االآتي: 

ر�شًما،  العربي  باحلرف  اخلا�شة  امل�شطلحات  بعر�ض  االأول  املبحث  بداأ 
ًزا كذلك بني ما  يِّ ًحا مفاهيمها، والعلقات التي تربط بينها، ومُمَ وكتابة  م��شِّ
و«احلركة«  م�شطلح«احلرف«،  ا�شتعمل  من  واأول  مدل�الته،  بني  التمييز  يجب 
العربية  علماء  وت�شمية  اأماكنها،  وحّدد  منها،  لكلٍّ  رمًزا  وو�شع  و«التن�ين«، 

القدامى للحركات باحلروف ال�شغرية، والتفريق بني ال�ش�ت واملقطع.

لن�شاأة  عر�ض  فقد  احل�شاري(  ودوره  العربي،  )احلرف  الثاين  املبحث  واأما 
احلرف العربي، وتط�ره، وخ�شائ�شه، ودوره احل�شاري، وك�ن الكتابة احلرفية 
- وهم  ال�شاميني  وف�شل  االإن�شانية،  الكتابة  تط�ر  من  االأخرية  للمرحلة  ممثلة 
االأبجدية  تط�ير  يف   - ا  اأي�شً عرب  وهم   - الفينيقيني  ودور  ذلك،  يف  عرب -  
ا لرم�ز احلروف  احلرفية، ون�شرها على وجه الب�شيطة. وعر�ض هذا املبحث اأي�شً
العربية، وترتيبها يف امل�شرق العربي ويف املغرب العربي، ودوره يف متثيل احلرف 
االأعاجم،  نف��ض  غي  اأحدثه  وما  االإ�شلمية  احل�شارة  وعاء  وك�نه  القراآين، 

ل�ه على حروف لغاتهم االأ�شلية. فاأحب�ه، وف�شّ

التي  واالإ�شلحات  وطباعته،  وجمعه،  وكتابته،  امل�شحف،  ر�شم  عن  ث  وحتدَّ
العربي  احلرف  وم�شكلت  العثماين،  اجلمع  بعد  العربي  احلرف  على  اأُدخلت 
التي اأدت اإلى ذلك، واأنها ارتبطت بالقراآن الكرمي، واكت�شاف الطباعة، ومعرفة 
م�شر   يف  ال�شريف  امل�شحف  طبع  يف  واأثرها  لها،  واالإ�شلمي  العرب،  العامل 
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ودور االأزهر يف ذلك، والدور العظيم لل�شرح العظيم »جممع امللك فهد بن عبد 
. العزيز لطباعة امل�شحف« مبدينة ر�ش�ل اهلل

الأهم  عر�ض  فقد  االآنية(  العربي  احلرف  )م�شكلت  الثالث  املبحث  واأما 
ما  واأولها  االأخرية،  �شن�ات  الع�شر  يف  العربي  احلرف  ت�اجه  التي  امل�شكلت 
ي�جهه من م�شكلت يف مراحل النم� اللغ�ي االأولى للأطفال، ودور االأب�ين يف 
ا  ثم دور املعلِّم بعد التحاقهم باملدر�شة، واأنه ال يقل خط�رة  تاأ�شي�ض الطفل لغ�يًّ
والدال(  والزاي،  والظاء،  االأب�ين. ثم عر�ض مل�شكلة حروف )ال�شاد،  عن دور 
نطًقا، وكتابة فاأو�شح اأ�شباب ذلك، ون�ّض على اأن ال�شاد غري الظاء، واأن املادة 
بقراءة  م�شتدالًّ  الظائية،  البنية  اأو  املادة،  تختلف متاًما عن  ال�شادية  البنية  اأو 
ق�له - تعالى -: {�شّل من تدع�ن اإاّل اإياه} بالظاء خطاأ، هكذا »ظّل...«، ونطق 

الظاء خطاأ يف لهجة معظم امل�شريني.

وعر�ض مل�شكلة الهمزة، واالألف، والياء ال�شامتة، وال�شّدة، وعدم وم�شكلة عدم 
التمييز بني احلركات )الق�شرية( وحروف املد)احلركات والط�يلة(، وم�شكلة 
اال�شطراب بني كتابة التاء املرب�طة والهاء املرب�طة، وكذلك بني التاء املفت�حة 
والتاء املرب�طة، وم�شكلة عي�ب النطق، واالأداء بن�عيها اخِلْلقي، وغري اخِللقي، 
باأخطاء  ُيعرف  مبا  الناحية  هذه  من  العربي  احلرف  م�شكالت  بع�س  وارتباط 
ذلك،  يف  االأب�ين  ودور  وكتابة،  نطًقا،  العربي  احلرف  على  وتاأثريها  الطف�لة، 
امل�ش�ؤولني  بع�ض  وتف�شيل  االأعجمية،  للغات  بالن�شبة  العربي  ي�اجه احلرف  وما 
الختالط  وم�شكلة  الدولية،  املحافل  يف  العروبة  لغة  على  الأجنبية  للغة  العرب 
بالعمالة االأجنبية، وتاأثريه على احلرف العربي، وما ي�اجهه احلرف العربي من 

م�شكلت مع املقررات، وطرق اإعدادها.

اأنها  ثم ُخِتَمت الدرا�شة باحلديث عن م�اقع الت�ا�شل االجتماعي، واأكد على 
تعك�ض ما �شبق يف البحث من امل�شكلت التي ت�اجه احلرف العربي.
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نتائج  من  اإليه  تّ��شلت  وما  حقائق،  من  الدرا�شة  هذه  عنه  ك�شفت  ما  واأما 
فاأوجزه على النح� االآتي: 

اإلى 	• الكتابة احلرفية، ونقل�ها  اأّول من اخرتع  واأنهم   الفينيقيني عرٌب،  اأن 
العامل كّله.

ي امل�شكلت التي ت�اجه العربي نطًقا، كتابة.	• اأثبتت الدرا�شة امليدانية تف�شِّ

التاأكيد على اأن احلفاظ على احلرف العربي حفاظ على ه�ية االأمة، واأمنها 	•
اللغ�ي.

اأكدت هذه الدرا�شة على اأن اأكرث امل�شكلت التي ت�اجه احلرف العربي لدى 	•
اأبنائنا راجع اإلى االأب�ين اأّواًل، فاملَُعلِّم ثانًيا، فاملدر�شة ثالًثا. 

امل�ش�ؤولية املبا�شرة للإدارات، وامل�ؤ�ش�شات التي ت�شرف على املدار�ض العامة 	•
واخلا�شة عن االأمن اللغ�ي العربي .

اأن تعيني املعلِّمني غري االأكفاء ي�شاهم بق�شط كبري يف تعاظم معاناة احلرف 	•
العربي.

للغة العربية م�ّجه خلدمة 	• اإ�شلح احلرف العربي يف الع�ش�ر الذهبية  اأن 
كتاب اهلل ولغته، ولي�ض بتغيريه، ا�شتبداله بحروف لغة اأخرى.

بحروف 	•   اهلل  ر�ش�ل  زمن  يف  كتب  الكرمي  القراآن  اأن  على  البحث  اأكد 
معراة مما مييز احلروف املت�شابهة، ومن ال�شكل.
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أن الصحافة العربية تســاهم بقدر كبير جدا في 
تعميق المشــكالت التي تواجه الحروف العربية .

وتو�سي الدرا�سة مبا ياأتي:

خرية 	• من  جلنة  تاأليفه  على  تق�م  العربي،  باحلرف  خا�ض  مقرر  و�شع 
املتخ�ش�شني يف العامل العربي، ويقرر يف جميع املراحل التعليمية يف العامل 

العربي، ويف جميع التخ�ش�شات من دون ا�شتثناء.

علوة 	• وا�شتحداث  العربية،  اللغة  ملعّلمي  منتظمة  تدريبية  دورات  عمل 
وظيفية خا�شة بها.

عبد 	• بن  اهلل  عبد  »مللك  ومركز  العربية،  اللغة  ملجامع  تابعة  جلنة  ت�شكيل 
العزيز

ال��شائل 	• ملتابعة  ؛  العربية  الدول  وجامعة  العربية«  اللغة  خلدمة  الدويل 
العربية  اللغة  لتاأخذ  ؛   العربي   للحرف  وتط�يعها  الكتابة،  يف  احلديثة 

مكانتها يف مقدمة اللغات العاملية . 

ت�شكيل جلنة للأمن اللغ�ي، تتبع مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة 	•
العربية.
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أهم المصادر، والمراجع
{اإّنا اأنزلناه قراآنا عربيًّا)١(}	• القراآن الكرمي  

هـ  	•  ١٤٢٢ االأولى،  الطبعة:   القراآن،  عل�م  اجلرمي:معجم  حممد  اإبراهيم 
-  ٢٠٠١ م، دار القلم - دم�شق.

القلم، 	• دار  هنداوي،  ح�شن  د.  حتقيق:  االإعراب،  �شناعة  جني:�شر  ابن 
دم�شق  الطبعة االأولى:  ١٩٨٥م.

الثالثة:  ١٩٨٨م  	• ابن ال�شراج النح�ي البغدادي:االأ�ش�ل يف النح�، الطبعة 
م�ؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت.

كلية 	• مكتبة  والن�شر  الطبع  ملتزم  العربية،  اللغة  تيم�ر:م�شكلت  اأحمد  د. 
االآداب ومطبعتها بالقاهرة.

اأحمد خمتار عمر: اأخطاء اللغة العربية املعا�شرة عند الكّتاب واالإذاعيني، 	•
عامل الكتب.

االأولى: 	• الطبعة  الكتب،  عامل  واالأدب،  اللغة  يف  مقاالت  ح�شان  متام  د. 
١٤٢7ه/ ٢٠٠٦م.

جامعة نايف: ملتقى )دور التعليم والإعالم يف تقيق اأمن اللغة العربية(  	•
الذي ُعِقد بجامعة نايف )٩ - ٩ - ٢٠١٤م(.

العربي، 	• الكتاب  دار  االأبياري،  اإبراهيم  حتقيق/  :التعريفات،  اجلرجاين 
بريوت   الطبعة االأولى: ١٤٠٥ه.

عبد 	• اأحمد  حتقيق:  العربية(،  و�شحاح  اللغة  )تاج  اجل�هري:ال�شحاح 
الغفور عطار، ط: ١٤٠7 ه  - ١٩٨7 م، دار العلم للمليني، بريوت.

�ش�رة  ي��شف: من  االآية/٢.  )١(
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حافظ اإبراهيم: دي�ان حافظ اإبراهيم، �شبط، وت�شحيح ، و�شرح، وترتيب 	•
اأحمد اأمني بك، واأحمد الزين، واإبراهيم االأبياري، الطبعة الثالثة ، ١٩٤٨م، 

املطبعة االأمريية بالقاهرة.

•	 - العلمية  الكتب  دار  ال�شحيحني:  على  الني�شاب�ري:امل�شتدرك  احلاكم 
القادر  عبد  م�شطفى  حتقيق:  ١٩٩٠م،   - ١٤١١ه  االأولى،  الطبعة  بريوت 

عطا.

احلراين:امل�شباح يف الفرق بني ال�شاد والظاء يف القراآن العزيز، حتقيق:                 	•
دار  من�ش�رات  ١٤٢٤ه/٢٠٠٣م،  االأولى:  الطبعة  ال�شامن،  حامت  د.�شالح 

الب�شائر.

•	 - نوفمرب٢٠١٤  الأول،  العدد  املبيعات،  جملة  ال�شعودية:  اجلوية  اخلطوط 
فرباير ٢٠١٥م.  

د. 	• املخزومي،  د.مهدي  العني، حتقيق  كتاب  الفراهيدي،  اأحمد  بن  اخلليل 
اإبراهيم ال�شمرائي، النا�شر: دار، ومكتبة الهلل .

الداين: املحكم يف نقط امل�شاحف، الطبعة الثانية: ١٤٠7ه، حتقيق: د.عزة 	•
ح�شن دار الفكر، دم�شق.

الرابعة: 	• النح�، حتقيق: مازن املبارك، الطبعة  الزجاجي:االإي�شاح يف علل 
١٤٠٢ه/١٩٨٢م، دار النفائ�ض.

الزرقاين: مناهل العرفان - مطبعة عي�شى البابي احللبي، و�شركاه، القاهرة  	•
الطبعة الثالثة.

�شيب�يه :الكتاب، حتقيق: عبد ال�شلم حممد هارون، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨ 	•
هـ / ١٩٨٨النا�شر: مكتبة اخلاجني، القاهرة.

الذهبي: �شري اأعلم النبلء .	•

�شحيفة االأهرام، العدد:  ٤٦7٤7، ١٠ - ٢ - ١٤٣٦ه/٢ - ١٢ -  ٢٠١٤م.	•
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د. عبد احلميد حممد اأب� �شكني: فقه اللغة، طبعة �شنة: ١٤٠١هـ/١٩٨١م، 	•
القاهرة.

د.عبد ال�شب�ر �شاهني:تاريخ القراآن، الطبعة الثالثة: ٢٠٠7م، نه�شة م�شر 	•
:يف  علم  اأحمد  العزيز  عبد  د.    - القاهرة.  والت�زيع،  والن�شر،  للطباعة، 
كن�ز  دار  ١٤٢٥ه/٢٠٠٤،  االأولى:  الطبعة  االأول(،  العام)الق�شم  اللغة  علم 

املعرفة للمطب�عات واالأدوات املكتبية، جدة. 

عبد العليم اإبراهيم: االإملء والرتقيم، مكتبة الت�حيد .	•

١٤١٢ه/١٩٩١م  	• االأولى  الطبعة  الكتابة،  علم  حمم�د:يف  ربيع  اهلل  عبد  د. 
النا�شر:  امل�ؤلف.

د. عبد اهلل ربيع حمم�د، ود. عبد العزيز علم، وعلم ال�ش�تيات: الطبعة 	•
الثانية:  ١٤٠٨ه/١٩٨٨م، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة املكرمة. 

�شنة 	• طبعة  واحلا�شر،  املا�شي  بني  العربي  اخلطيب:املعجم  عدنان  د. 
١٩٦7م.

الكتاب 	• دار  العرب،  لغري  العربية  اللغة  تعليم  احلديدي:م�شكلة  علي  د. 
العربي للطباعة والن�شر، القاهرة.

الق�شا�ض، مكتبة 	• الدواخلي، وحممد  تعريب عبد احلميد  اللغة،  فندري�ض: 
االأجنل� امل�شرية.

القلق�شندي:�شبح االأع�شى يف �شناعة االإن�شا، حتقيق: د. ي��شف علي ط�يل  	•
الطبعة االأولى: ١٩٨7، دار الفكر، دم�شق.

جمدي هبة، وكامل املهند�ض: معجم امل�شطلحات العربية يف اللغة واالأدب  	•
مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، القاهرة.

جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة: العدد: ٨٥.	•
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بالقاهرة: حما�شر اجلل�شات، م�ؤمتر املجمع، اجلل�شة 	• العربية  اللغة  جممع 
الثالثة طبعة �شنة ١٩7٠م ، مطبعة الكيلين ، القاهرة .

اجلل�شة 	•  ،٢ د/  املجمع  جل�شات  حما�شر  بالقاهرة:  العربية  اللغة  جممع 
الرابعة والع�شرون، طبعة �شنة ١٣٥٣هـ/١٩٣٥م، د/٥، د/١٠،  مطبعة دار 
والع�شرون،  الرابعة  اجلل�شة  د/٩   القاهرة،  ١٩٤٨م  �شنة  امل�شرية،  الكتب 
طبعة �شنة  ١٩7٠م، مطبعة الكيلين بالقاهرة، وحما�شر اجلل�شات د/١٩، 
اجلل�شة الرابعة طبعة �شنة: ١٣٩7هـ/ ١٩77م، الهيئة العامة ل�شئ�ن املطابع 

االأمريية بالقاهرة.
الك�يت  	• املطب�عات،  وكالة  العربية،  اللغة  علم  حجازى:  فهمى  حمم�د  د. 

طبعة �شنة: ١٩7٣م. 
الداية  	• التعاريف، حتقيق: د. حممد ر�ش�ان  الت�قيف على مهمات  املناوي: 

الطبعة االأولى: ١٤١٠ه، دار الفكر - بريوت، دم�شق. 
�شنة 	• طبعة  للدرا�شة،  مقدمة  العربية  اللهجات  يف  خاطر:  اأحمد  حممد  د. 

١٩7٩م مطبعة احل�شني االإ�شلمية، القاهرة .
�ل 	• االأ�شُ يف  امل�شريَّة  للَمطاِبع  النَّ�شرية  االأزهري:املطاِلُع  اله�ريني  ن�شر 

ة، القاهرة، ط١:  ١٤٢٦  نَّ اخَلطيَّة، حتقيق: د. طه عبد املق�شود، مكتبة ال�شُّ
هـ /٢٠٠٥م.

االأولى:  	• الطبعة  ق�شا�ض،  �شعيد   اأحمد  حتقيق:  الف�شيح،  اإ�شفار  الهروي: 
١٤٢٠هـ، عمادة البحث العلمي باجلامعة االإ�شلمية، املدينة املن�رة، اململكة 

العربية ال�شع�دية.
لبنان، طبعة 	• بريوت،  الفكر،  دار  الف�ائد،  ومنبع  الزوائد،  الهيثمي: جممع 

�شنة ١٤١٢ه.

بحث 	• والف�شحى،  العامية  بني  ال�شراع  ال�شامرائي:  الدين  عز  ي��شف  د. 
من�ش�ر يف جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة ، العدد الثاين والت�شع�ن .
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الحرف العربي ... و اإليقاع الشــعري
د . طاهر مسعد صالح الجلوب

أستاذ األدب والنقد المشارك في 
جامعة الملك خالد

المقدمة
من  ينتج  وما  العربي  احلرف  اأن  مفادها  فر�شية  من  الدرا�شة  هذه  تنطلق 
املفرط  ن�شاطه  يف  ويتجاوز  العربية،  الق�شيدة  بنية  على  يهيمن  اإيقاعي  �شوت 
الت�جيهية  وال�شلطة  الكثافة  بهذه  ح�ش�ره  اأن  كما  االأخرى،  العنا�شر  ا�شتغاَل 

العالية ي�شاهُم يف تاأ�شي�ض عدد من االإ�شكاليات، نذكر منها: 

تر�شيخ الن�شق البكائي - املهيمن على داللة اخلطاب ال�شعري العربي منذ . ١
والدته حتى الي�م - وتعميقه، والتفاعل معه كنغم حزين ي�ؤجج من عزائية 

الق�شيدة.

ملجرد . ٢ والروؤيا،  املتخيل،  منها:  التي  الأخرى  العنا�شر  ن�شاط  تراجع 
التمثيل.

�شنخ�ضُّ االإ�شكالية االأولى مبعاجلة م�شتقلة، و بالتايل ميكننا اختزال اإ�شكالية 
البحث يف ال�ش�ؤال االآتي:

اإيقاع ال�ش�ت العربي على بنية الق�شيدة العربية ؟ ثم ما  ما مظاهر هيمنة 
للتعامل  املقرتحة  احلل�ل  ما  و  الهيمنة؟  هذه  عن  املمخ�شة  ال�شعرية  النتائج 

االأمثل مع هذا املك�ن ؟

جمٍد،  وغري  ا،  ناق�شً النظرية  واملربرات  املقدمات  �شرد  يف  ا�شرت�شاُلنا  يظل 
للم�شاءلة  التمثيلية  الن�ش��ض  من  عدد  باإخ�شاع  اإجرائيا  عليه  نربهن  مل  ما 
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التطبيقية؛ ولهذا ت�جب علينا ا�شتدعاء ثلث ممار�شات �شعرية، تف�شح بجلء 
عن تاأجج ن�شاط بنيتها ال�شوتية:

االأولى: معلقة امرئ القي�ض؛ لتمثيل الع�شر اجلاهلي، الذي من معانيه زمن 
ال�الدة النا�شجة للق�شيدة العربية.

بني  املت��شطة  املرحلة  لتمثيل  املعري؛  العلء  اأبي  جتربة  من  مناذج  الثانية: 
املمار�شة ال�شعرية العربية القدمية، و احلديثة.

الثالثة: مناذج من �شعر حمم�د دروي�ض؛ لتمثيل املرحلة احلديثة.

اأمام  القي�ض(، واالأخري )ق�شيدة دروي�ض(  االأول)معلقة امرئ  نقف مع املنت 
ن�ض  اآخر  اأمام  وباملقابل  ال�ش�تية،  بنيته  بق�ة  ُعِرَف  عربي  �شعري  ن�ض  اأقدم 
�شاركه هذه ال�شمة واإن باينه يف ت�شكيلها. اأما املنت الثالث- املتعلق مبمار�شة اأبي 
العلء - فقد ت��شط التجربتني ال�شابقتني للإ�شارة اإلى اأن ما قيل عن ن�ش��ض 
بينهما،  املتم�قعة  الزمنية  املرحلة  ن�ش��ض  عن  ا  اأي�شً يقال  املرحلتني  هاتني 
رغم ت�هج �شاعرية املعري مبعطى جديد- قلما �شهدته الثقافة العربية - يتمثل 

بتفعيل العلقة بني ال�شعر والفكر .

ي�مئ ما �شبق من حديثنا اإلى اأن الطابع العام لهذه الدرا�شة يعتمد على ب�شط 
االإفادة  مع  الن�شبية،  م�شداقيتها  على  التحليلية  الربهنة  ثم  النظرية،  املقدمة 
من خمتلف املناهج احلديثة)١( املتناغمة مع طبيعة هذا البحث، ابتداء باملنهج 
اخلطاب.  بنظرية  وانتهاء  ال�ش�تية،  الن�ض  لبنية  التحليلية  واآليته  البني�ي 
وهذا يعني اأننا ال نرى �شرورة تبني اآلية منهج معني؛ الأن الدرا�شة اجلديدة يف 
ا يف�شي بها اإلى الك�شف  حميطها املعريف لن تك�ن كذلك ما مل تتنب منهًجا خا�شً

نرى اأن االأ�شل ه� االإفادة من املناهج ولي�ض التبعية. واحلقيقة اأن التط�ر - ح�شب اإفادة �شلح ف�شل من   )١(
اإحدى الدرا�شات الغربية - ت�شخ�شه اأحيانا قفزات ن�عية، ومراحل من القطيعة. راجع: �شلح ف�شل، 

يف النقد االأدبي، من�ش�رات احتاد الكتاب العرب، دم�شق، ٢٠٠7، �ض ١٤٠.بت�شرف. 
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االلتزام  اأن  كما  اجلاهزة؛  املناهج  باآليات  ال�شابقة  الدرا�شات  تلم�شه  مل  عما 
احلريف باآلية منهج معني تعني التبعية املنهجية.

وبهذا اخل�شو�س ل بد من التنبيه اإلى اأن اإ�شكالية التورط يف التبعية املنهجية 
احلرفية ل تختلف كثرًيا عن اإ�شكالية التورط يف التبعية الإبداعية؛ حيث تف�شي 
الإبداعية. ومن  اإلى تكرار الأمناط  والثانية  النقدية،  النتائج  اإلى تكرار  الأولى 
ثمَّ فالناقد واملبدع ملزمان دائًما مبحاولة االبتكار والتجديد، ول�ال االخرتاقات 
املناهج  �شلطة  عن  االنفكاك  من  احلديثة  املناهج  م�ؤ�ش�ش�  ن  متكَّ ملا  الذكية 

ال�شابقة وتاأ�شي�ض ما تبعها. 

مظاهر هيمنة البنية الصوتية على شــعرية القصيدة 
العربية:

هناك م�ؤ�شرات �شعرية، واأخرى نقدية ت�مئ اإلى هيمنة عن�شر االإيقاع)١( على 
بنية الق�شيدة العربية، وذائقة املتلقي العربي يف ال�قت نف�شه.

اأول: املوؤ�سرات ال�سعرية

تاأ�شي�شها لقان�ن االإيقاع ال�ش�تي - وعلى وجه . ١ ال�شعرية العربية يف  بك�ُر 
وفائها  وا�شتمرار  االأخرى،  الق�انني  قبل  والقافية-  ال�زن  قان�ن  التعيني 
لق�اعد هذا القان�ن من الع�شر اجلاهلي اإلى الع�شر احلديث، و حتديًدا 

نقت�شر يف ا�شتعمالنا مل�شطلح االإيقاع - يف هذا العمل - على ما يحمل من داللة �ش�تية، وفق ما اأملت   )١(
علينا طبيعة الدرا�شة وحاجتها، وهذا مباين لت�ظيفنا له يف اأعمال �شبق اإجنازها، من معانيها االإ�شارة 
 Henri( الفرن�شي الناقد  تنظري  الن�ض، ح�شب  ال�شاعرة يف  الذات  بخ�ش��شية  له علقة  ما  كل  اإلى 

Meschonnic(. راجع:

Henri Meschonnic, Le signe et le poème, Coll. Chemin N.R.F., Gallimard, Paris, 1975.  
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االأولى  النقاد)١(-  بع�ض  ت�شنيفات  -ح�شب  تعد  التي  التقليدية،  املرحلة 
من مراحل احلداثة.

العن�شر . ٢ هذا  مع  االإبداعي  التعاطي  على  قدرة  االأكرث  ال�شعراء  ر  دُّ َت�شَ
امرئ  اأمثال:  من  واحلديث،  القدمي،  العربي  ال�شعري  للم�شهد  ال�ش�تي 
القي�ض، واأبي العلء املعري، وبدر �شاكر ال�شياب، وحمم�د دروي�ض. ولك 
امل��شيقي  اجلر�ض  اإلى  باالإن�شات  الزعم  هذا  م�شداقية  من  تتحقق  اأن 
ملعلقة االأول، ولق�شيدة الثالث املعن�نة بـ« اأن�ش�دة املطر«)٢( واإلى ما يطيب 
بق�ة  امل��ش�مة  العلء(،والرابع)دروي�ض(  الثاين)اأبي  ق�شائد  من  لك 
بنائها ال�ش�تي، كما ه� اإيقاع مقاطع �شعرية الحقة، �شنق�م بتحليلها يف 

نهاية هذا املح�ر.

ثانيا: املوؤ�سرات النقدية 

على ال�شعيد النقدي، يكفي الإدراك ما بلغ هذا العن�شر من مكانة -يف ثقافتنا 
القدمية- ال�ق�ف على املقارنات العربية االأولى بني قيمة ال�شعر وقيمة النرث . 
يق�ل ابن ر�شيق يف ذلك: »كلم العرب ن�عان: منظ�م، ومنث�ر. ولكل منهما ثلث 
طبقات: جيدة، ومت��شطة، ورديئة، فاإذا اتفقت الطبقتان يف املقدار، وت�شاوتا يف 
القيمة - ومل يكن الإحداهما ف�شل على االأخرى - كان احلكم لل�شعر ظاهًرا يف 
الت�شمية؛ الأن كل منظ�م اأح�شن من كل منث�ر من جن�شه يف معرتف العادة، اأال 
ه - اإذا كان منث�ًرا  ترى اأن الدر - وه� اأخ� اللفظ ون�شيبة، واإليه يقا�ض، وبه ُي�َشبَّ
مل ي�ؤمن عليه، ومل ُيْنتفع به يف الباب الذي له ك�شب، ومن اأجله انتخب؛ واإن كان 
اأعلى قدًرا واأغلى ثمًنا، فاإذا نظم كان اأ�ش�ن له من االبتذال، واأظهر حل�شنه مع 

ت�بقال،  »التقليدية«، دار  االأول  واإبداالتها، اجلزء  بنياته  العربي احلديث  ال�شعر  بني�ض،  راجع: حممد   )١(
الدار البي�شاء، الطبعة االأولى، ١٩٨٩، �ض ٣٤. 

 ،١٩٩7 الع�دة،بريوت،  دار  املطر،  اأن�ش�دة  دي�ان  االأول،  املجلد  الكاملة،  االأعمال  ال�شياب،  �شاكر  بدر   )٢(
�ض ٤7٤. 
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كرثة اال�شتعمال، وكذلك اللفظ اإذا كان منث�ًرا تبدد يف االأ�شماع، وتدحرج عن 
الطباع، ومل ت�شتقر منه اإال املفرطة يف اللفظ«.)١(

االأول  اأن  ويبني  املنث�ر،  والكلم  املنظ�م  الكلم  بني  ر�شيق  ابن  مييز  مبدئًيا 
اأ�شمى مكانة واأجل قيمة، كما يجاهر بدونية الكلم املنث�ر، وابتذاله، وتبدده يف 
االأ�شماع ما مل ُيْنَظم. فعملية النظم هي ما ي�شرفه عن كل هذه التهم وُيْعِلي من 

قدره. ويعنينا من حديث ابن ر�شيق - يف هذا املف�شل من الدرا�شة - اأمران:

االأول: اأول�ية ال�شعر على غريه من الفن�ن، وعلى وجه التعيني النرث.

الثاين: عملية النظم هي من وهب ال�شعر هذه االأول�ية - التي اأعلت من قدره 
ال�زن،  قان�ن  مرتكزها  �ش�تية؛  تفا�شيلها  يف  وهي  االأخرى-  الق�ل  فن�ن  بني 
والقافية، الذي من �شاأنه اإحداث كل ذلك التغيري اجلمايل؛ كما جاء فيما تبقى 

من حديث ابن ر�شيق عن دونية ما نرث من الكلم، وعل� �شاأنه بعد اأن ينظم:

فرائده  وازدوجت  اأ�شتاته،  تاألفت  القافية؛  وعقد  ال�زن،  �شلك  اأخذه  »فاإذا 
وقلئد  االآذان،  ِقَراطة  ف�شار  مااًل،  واملدخر  جمااًل،  اللب�ض  واتخذه  وبناته، 
القل�ب،  وُيخباأ يف  باالأل�شن،  يقلب  الروؤو�ض،  واأكاليل  النف��ض،  واأماين  االأعناق، 

م�ش�ًنا باللب، ممن�ًعا من ال�شرقة والغ�شب«.)٢(

)ال�زن،  العن�شرين  بهاذين  االكتفاء  اإمكانية  املتقدمة  املربرات  كل  مهدت 
والقافية(، يف تعريف ال�شعر، كما جاء يف كتاب »نقد ال�شعر« لقدامة بن جعفر: 

»اإنه ق�ل م�زون مقفى يدل على معنى«.)٣(

ابن ر�شيق القريواين، العمدة، اجلزء االأول، حققه حممد حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل، بريوت،   )١(
ط ٥، ١٩٨١م، �ض ١٩.

املرجع ال�شابق.، �ض ٢٠.  )٢(
اأب� الفرج قدامة بن جعفر، نقد ال�شعر، حتقيق: حممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت-   )٣(

لبنان، ط ١، بدون تاريخ، �ض ٦٤.
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�ش�تيني)ال�زن،  قان�نني  باأبرز  لل�شعر  التعريف  هذا  يف  قدامة  يكتفي 
العلقة  ذات  االأخرى  الق�انني  من  دونهما،  ما  يهمل  وباملقابل  والقافية(، 
باملتخيل، اأو بغريه. ففي هذين العن�شرين من ال�شحر- يف تقدير هذا الناقد 
اأح�شن ق�ل منث�ر، كما  اأجل مكانة من  �شعر  اأردء  ما يجعل  القدمي -  العربي 

جاء يف ق�له:

»وقد اجمع النا�ض على اأن املنث�ر يف كلمهم اأكرث، واأقل جيًدا حمف�ًظا، واأن 
ال�شعر اأقل، واأكرث جيًدا حمف�ًظا؛ الأن يف اأدناه من زينة ال�زن والقافية ما يقارب 

به جيد املنث�ر«)١(.

يف  له  ال�شابقة  القدمية  النقدية  -والفقرات  لل�شعر)٢(  قدامة  تعريف  ي�شرُي 
بيا�ض هذه الدرا�شة- اإلى خل�شات منها: اأول�ية عنا�شر ال�ش�ت على غريها يف 
هذا ال�عي النقدي، واأف�شليتها اأي�شا. وهذا يعني اأن املمار�شة ال�شعرية العربية، 
وكذلك النقدية ت�يل بنية الق�شيدة ال�ش�تية االهتمام االأكرب، كما تنتظر منها 

الفعالية الق�ش�ى يف بناء الق�شيدة .

للربهنة  املت�شمن  التحليلي  امل�شت�ى  اإلى  النظري  امل�شت�ى  من  انتقاَلنا  َن�ْشَرُع 
من  عدد  بر�شد  وافتنا  التي  القي�ض،  امرئ  معلقة  اإلى  باالإن�شات  االإجرائية، 

امللحظات الفنية ال�ش�تية، نذكر منها:

االأربع؛ . ١ تفاعيله  برتا�ض  املعروف  الط�يل،  البحر  ل�زن  املعلقة  اعتماد 
وبالتايل بامتداد ما ينتج من ن�شق �ش�تي، وفق الرت�شيمة ال�زنية االآتية:

فع�لن مفاعيلن فع�لن مفاعلن           فع�لن مفاعيلن فع�لن مفاعلن 

ابن ر�شيق، العمدة، م. �ض.، �ض ٢٠.  )١(
يعد كتاب  قدامة )نقد ال�شعر( » اأول اأثر نقدي علمي م�شه�ر يف االأدب العربي »،ول�رود هذا التعريف يف   )٢(
تنظرياته داللة- يف قراءتنا- من معانيها اأهمية هذا العن�شر يف ال�عي النقدي العربي، واأ�شبقيته على 

بقية العنا�شر. راجع: اأبا الفرج قدامة بن جعفر، نقد ال�شعر، م. �ض.، �ض ٣. 
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عن  حامت  اأبي  عن  اأخربه  دريد  ابن  اأن  الزجاج  عن  العمدة،  �شاحب  »وذكر 
الط�يل  �شميت  مَل  العرو�ض.  كتاب  عمل  اأن  بعد  اخلليل  »�شاألت  قال:  االأخف�ض، 
الثمانية  حروفه  عدد  »بلغ  وقد   .)١( اأجزائه«  بتمام  طال  الأنه  قال:  ؟  ط�يًل 
واالأربعني يف حالة الت�شريع اأي يف حالة ك�ن العرو�ض وال�شرب من نف�ض ال�زن 
والقافية«. )٢( ومن مزاياه ال�ش�تية دوام وروده تاًما، ال جمزوًءا، وال م�شط�ًرا، 

وال منه�ًكا)٣(.

وكل هذه التفا�شيل ت�حي لك بط�ل اإيقاع هذا البحر، وبدقة حبكة ن�شيجه 
االإيقاعية  اخل�ش��شية  هذه  اأن  اإلى  الظن�ن  بنا  وتذهب  وق�تها.  ال�ش�تي، 
دار�شي  اأغلب  ت�افق   « فقد   . العربية  ال�شعرية  الذائقة  من  قربته  ما  هي 
العرو�ض على اأن هذا البحر اأكرث البح�ر �شي�ًعا يف ال�شعر العربي، اإذ جاء 
ما يقارب من ثلث ال�شعر العربي القدمي على هذا ال�زن«)٤(، وكذلك و�شيطه 

وحديثه.)٥(

اأق�ى حركات . ٢ ُتَعُدّ  انتهاء البيت ال�شعري بحركة الك�شرة » فح�مِل«؛ التي 
مفردات  بناء  يف  احلركة  هذه  ن�شاط  ذلك  اإلى  ي�شاف  العربي.  النحو 

االأبيات ال�شعرية، اأكرث من غريها.

ملا . ٣ امل�ؤاِزَرة  والراأ�شية،  االأفقية  ال�ش�تية  االأن�شاق  من  لعدد  املعلقة  اإنتاج 
دُر عن  ال�زن والقافية من نغم؛ لت�شبح املعلقة مبا تت�شمن من اأن�شاق  َي�شْ
اأ�شبه ما تك�ن مبعزوفة  اإيقاعية متقاطعة ومت�ازية متداخلة ومتخارجة، 

م��شيقية حديثة معقدة الرتكيب. من هذه االأن�شاق - ملجرد التمثيل:

ابن ر�شيق القريواين، العمدة،م. �ض، �ض ١٣٦.  )١(
اإبراهيم اأني�س، مو�شيقى ال�شعر، مكتبة الأجنلو امل�شرية، ط ٤، القاهرة ١٩7٣م، �ض ٥٩.  )٢(

٥، ١٩77، �ض ٤٣. املثني،بغداد، ط  والقافية، من�شورات مكتبة  ال�شعري  التقطيع  �شفاء خلو�شي، فن   )٣(
بت�شرف.

اإبراهيم اأني�ض، م��شيقى ال�شعر، م. �ض.،  �ض ٥٩.  )٤(
�شفاء خل��شي، فن التقطيع ال�شعري والقافية، م.�ض.، �ض ٤٣.  )٥(
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• الن�شق العم�دي، الناجت ت�شكله عن التكرار الط�يل لبع�ض املفردات، مثل 	
مفردة »كاأن«، وفق هذا الرتا�ض:

                         َكاأَنَّ َثِبْيـرًا

                         َكاأَنَّ ُذَرى َراأْ�ِض املَُجْيِمِر غدوًة

َبـًة                          َكاأَنَّ َمَكـاِكيَّ اجِلـَ�اِء ُغدَّ

• االأبيات 	 نهاية  يف  املتم��شعة  املفردات  لبع�ض  الداخلي  االأفقي  الن�شق 
امل�شار،  �ش�تي،اأفقي  اإنتاج جتاوب  على  تعمل  متكررة  الأحرف  واملت�شمنة 
والفاء( يف مفردة »فلفل«، و)اجليم،  كما ه� حال تكرار حرف )اللم، 

واللم( يف »جلجل«، و)اخلاء، واللم( يف »املخلخل.

• ي�شاف اإلى ما �شبق ن�شق �ش�تي اأفقي اآخر ناجت  عن تقارب اال�شتقاقات، 	
ثيابك(  من  )ثيابي،  تن�شلي(،  املفردات:)ف�شلي-  اأ�ش�ات  بع�ض  وتكرار 

)وجيد- كجيد(،)ب�شبح- وما االإ�شباح(،)يحرتث-حرثي- وحرثك(:
               - َف�ُشلِّـي ِثَيـاِبي ِمْن ِثَياِبِك َتْن�ُشـِل

               - وِجـْيٍد َكِجْيِد

َباُح مِنَك ِباأَْمَثــِل ْبٍح َوَما االإ�شْ                - ِب�شُ

ْث َحْرِثي وَحْرَثَك َيْهـَزِل                     - وَمْن َيْحرَتِ

ي،  ث،  منها:)�ض،  اأ�ش�ات  تكرار  على  املفردات  تعمل  االأول  ال�شطر  ففي 
الرابع:)ي، ح،  الثالث:)ب، �ض، ح(، ويف  الثاين: )ج، ي، د(، ويف  ب،ل( ويف 
اإلى مرتبة الذروة يف البيت  ث، ر(.وتبلغ املعلقة يف ن�شاطها امل��شيقي ال�ش�تي 

التايل:

ْيُل ِمْن َعِل ُه ال�شَّ ْخٍر َحطَّ َكُجْلُمْ�ِد �شَ ِمَكـرٍّ ِمَفـرٍّ ُمْقِبـــٍل ُمْدِبــــــٍر َمعــــــــاً 
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ففي هذا البيت ميكننا ت�شجيل ملحظات اإيقاعية، منها:

االأبيات . ١ بقية  من  اأكرث  ومفرداته  البيت،  تفاعيل  ت�ارد  �شرعة 
(، )مقبٍل - مدبٍر(، )جلم�د- �شخٍر(. - مفرٍّ االأخرى:)مكرٍّ

ا�شرتاك اأكرث من ن�شق �ش�تي يف عزف االإيقاع، من هذه االأن�شاق ما نتج . ٢
عن:

- مفرٍّ - مقبٍل - مدبٍر - �شخٍر (.. ١ تناغم التن�ين بالك�شر: )مكرٍّ

٢ .. ) - مفرٍّ ت�شعيف حرف الراء: )مكرٍّ

مقبل- . ٣ )مكر-مفر-  كامليم  االأ�ش�ات:  بع�ض  يف  املفردات  تناغم 
مدبر- معا - جلم�د - من(، والراء )مكر- مفر - مدبر- �شخر(، 

واللم )مقبل - جلم�د - ال�شيل - عِل(.

الت�شكيل فيما ينتج عن تكرارها من �ش�ت، . ٤ جتاوب بع�ض حركات 
وِمفر(،  كلمتي)ِمَكر،  بداية  يف  امليم  حرف  ك�شرة  تكرار  مثل 

والفتحة يف احلرفني التابعني مليم الكلمتني )َك، َف( .

ال جدل يف فتنة هذا البيت امل��شيقي، ويف ندرته، وال ت�شكيك يف قدرة امرئ 
التنغيمي  الن�شاط  اأن هذا  ؛ كما  الرائع  ال�شوتي  الن�شيج  القي�س على غزل هذا 
االأبيات  بع�ض  مع  يختلف  االأمر  اأن  اإال  التخيلية.  البيت  هذا  ق�ة  من  يخفف  مل 
ال�شاعر  بهما  افتتح  اللذين  البيتني   - التعيني  وجه  وعلى   - االأخرى  ال�شعرية 

معلقته:

ُخ�ِل َفَحْ�َمِل ِب�ِشْقِط اللَِّ�ى َبنْيَ الدَّ ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبيٍب وَمْنِزلِ 

مِلَا َن�َشَجْتَهـــا ِمْن َجُنــ�ٍب و�َشْمــــاأِل َح َفامِلْقراِة مَلْ َيْعُف َر�ْشُمهـــا  َفُتْ��شِ

لبنية  املنتجة  الق�انني  من  عدد  بر�شد  ال�ش�تي  ال�شاعر  �شخاء  لنا  يتجلى 
البيتني امل��شيقية، من اأبرزها: 
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قان�ن ال�زن .. ١

قان�ن القافية .. ٢

قان�ن الت�شريع؛ الذي انهى �شطري البيت االأول باحلرف نف�شه )اللم(.. ٣

مثل: . ٤ االأحرف،  من  العديد  يف  امل�شرتكة  املفردات؛  اأ�ش�ات  تناغم  قان�ن 
اللم، و الباء وامليم، وال�شني، والفاء.

اأما على م�شت�ى املتخيل فيغلب على جمل البيتني تعداد اأ�شماء االأماكن:)�شقط 
الق�اعد  هذه  فا�شتنزاف  هنا  ومن  املقراة(.  ت��شح،  ح�مل،  الدخ�ل،  الل�ى، 
بع�س  ن�شاط  �شحة  رئي�ًشا يف  �شبًبا  كان  القي�س  امرئ  لطاقة  ال�شوتية  ال�شعرية 
و  ال�شعرية،  االأبيات  بع�ض  يف  املتخيل،  عن�شر  منها  التي  االأخرى،  العنا�شر 

حتديدا يف هذين البيتني .

ت�شجيل هذه امللحظات وما �شابهها ال يقلل من �شدارة معلقة امرئ القي�ض، 
ومتيزها الفني على خمتلف االأ�شعدة؛ فيكفي هذا ال�شاعر ف�شل ال�شبق؛ ليحظى 
َبة ال�شعرية العربية  مبا يليق به من املجد و التقدير)١(. وما يقال عن هذه املَُذهَّ
املعلقة يف  ت�شارك  التي  ال�شياب،  �شاكر  لبدر  يقال عن ق�شيدة »مطر«  القدمية 
امل�شتقبل، ويف  الزمن  تاريخي، منفتح على  اإبداعي  تاأ�شي�ض م�شروع  اإلى  التطلع 

اإنتاج �شيغ �شعرية جديدة.

كي ل يكون ن�شاط هذا العن�شر يف بناء معلقة امرئ القي�س من قبيل امل�شادفة، 
اأو مق�ش�ر - يف ال�شعرية العربية القدمية - على نتاج الع�شر اجلاهلي، ن�شتدعي 
جتربة عربية قدمية اأخرى من ع�شر الحق؛ لنج�ض مدى ح�ش�ر هذا العن�شر يف 

النقاد  باإجماع  القي�ض،  امروؤ  لي�ض  »تاريخيا،  القي�ض:  امرئ  �شاعرية  اأول�ية  تف�شيل  يف  اأدوني�ض  يق�ل   )١(
�شعرًيا،  االأول،  يعد  ذلك  ومع  »بداية«.  اآخر،  بتعبري  يكن،  الق�شائد«. مل  »ق�شد  من  اأول  ه�  والرواة، 
 ،١ ط  بريوت،  الآداب،  العنف(،دار  الكتابة،  الأزرق)الهوية،  احلوت  مو�شيقى  اأدوني�س،  بالإجماع«. 

٢٠٠٢، �ض ١٤.
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ق�شيدة �شاعر تلك املرحلة واملكانة الكربى التي احتلها يف وعيه وذائقته، ومن 
ثم يف ممار�شته. 

ي�شكل املعري من�ذًجا �شعرًيا ثالًثا، يختلف عن النم�ذجني ال�شعريني االآخرين 
يف  املتفردة  و�شاعريته  زمنه)١(،  حيث  من  دروي�ض(؛  وحمم�د  القي�ض،  )امروؤ 
هذه  عن  متخ�ض  وما  والفكر،  ال�شعر  بني  علقة  من  َلْت  فعَّ ما  على  جمالياتها، 
العربية  ال�شعرية  الثقافة  اإلى  ن�عية  اإ�شافة  �شكلت  جديدة،  روؤيا  من  العملية 
الفل�شفة  ال�شعراء  دائرة  �شمن  بت�شنيفه  النقاد  بع�ض  األهم  ما  وذلك  حينها؛ 

)٢(، اأو املفكرين)٣(.

هذا التفرد والن�شج الروؤي�ي الذي و�شمت به �شاعرية املعري مل يف�ض بها اإلى 
واملتع�شفة،  املفتعلة  ق�انينها  وراء  واالجنرار  االإيقاع،  �شلطة  هيمنة  من  التحرر 

ه� اأحمد بن عبداهلل بن �شليمان التن�خي، ولد يف ربيع االأول �شنة ٣٦٣ للهجرة يف بلدة ت�شمى«معرة   )١(
واإليها ين�شب«. راجع: �ش�قي �شيف، تاريخ االأدب العربي، اجلزء ٦،  [...] بني حلب وحماة،  النعمان« 

ع�شر الدول والإمارات »ال�شام«، دار املعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٩٠، �ض ١٦٦.
يتبنى طه ح�شني ت�ش�ًرا مفاده اأن اأبا العلء املعري، باالإ�شافة اإلى ك�نه �شاعًرا مفكًرا، �شاعر فيل�ش�ف،   )٢(
جاء ذلك يف ق�له:« واأ�شهد اأن ال�شيخ [يق�شد اأبا العلء املعري] يف حالني خمتلفني. كان يف اإحداهما 
فيل�ش�ًفا مفكًرا ويف االأخرى اأ�شتاذًا معلًما. وكان يف اإحداهما �شاخًطا على نف�شه م�شغًرا لها. وكان يف 
االأخرى را�شًيا عن علمه معجًبا به. كان فيل�ش�ًفا �شاخطًا يف الليل حني يخل� اإلى نف�شه، فت�شاف ظلمة 
الليل اإلى ظلمة  ب�شره، واإلى ظلمة ياأ�شه وباأ�شه«. اأب� العلء املعري، اللزوميات اأو لزوم ماال يلزم، قدم 

نه درا�شة لطه ح�شني - ُعمر اأب� الن�شر، دار اجليل، بريوت، ١٩٦٩، �ض٤٤. له - و�شمَّ
لي�ؤ�ش�ض  ذلك؛  يف  ل  وُيَف�شِّ الفيل�ش�ف(،  و)ال�شاعر  املفكر(  )ال�شاعر  بني  مبدئيًا  فيفرق  اأدوني�ض  اأما   )٣(
اأبا  »اإن  اأبي العلء املعري. ن�شتخل�ض ذلك من ق�له:  ت�ش�ًرا مغايًرا لت�ش�ر طه ح�شني، عن �شاعرية 
 - االأم  ح�شن  اإلى  بالع�دة  ماأخ�ذ  اأنه  حيث  من  تراثنا  يف  ميتافيزيائي  �شاعر  اأول  ه�  املعري  العلء 
�شاعًرا  ولي�ض  ميتافيزيائي،  �شاعر  اإنه  واالأبدية..  والفناء،  وامل�ت،  بالزمن،  باملطلق:  ماأخ�ذ  االأر�ض، 
فيل�ش�ًفا، ذلك اأن الفكر امليتافيزيائي تاأمل يف العامل، اأما الفل�شفة فتت�شمن اأكرث من التاأمل: تت�شمن 
طريقة ومنهًجا يف تاأمل العامل وال طريقة الأبي العلء«. اأدوني�ض، زمن ال�شعر، دار الفكر، بريوت، الطبعة 

اخلام�شة، ١٩٨٦، �ض٦٤.
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ال  ما  و »لزوم  »الف�ش�ل«)١(،  بـ  املعن�نني  عمليه  يف  وافر  ن�شيب  لها  كان  التي 
يلزم.«)٢(

ال�ش�تية،  الق�انني  من  لعدد  يلزم(بامتثاله  ال  ما  )لزوم  االأول  املُ�ؤلَّف  ُعِرَف 
الق�انني  هذه  من  بل�غها،  عن  ال�شعراء  من  غريه  بعجز  ال�شاعر  حلم  التي 

م�شاعفة الروي)٣(، كما ه� يف االأبيات ال�شعرية االآتية:

ُب رَّ ــــاء املـــــــــرء �شمٌّ جُمَ وط�ُل بقــــــ دى  ـــرَّ ت�دُّ البقاَء النف�ُض مـن ِخْيفة الـ

ُب يتــــــغرَّ ومـــــــن  بـــاأهليــــــِه  ُمقيـــــٌم  لى امل�ت يجتــــــاُز املعـــــــــا�شُر كلُّهـــمْ 
فتاأكـــــــُل من هـذا االأناِم وت�شرُب )٤( ـــــبتغي  وما االأر�ُض اإال مثُلنا الرزَق تـــ

مل ينُج املعري من الهيمنة التي ميار�شها االإيقاع ال�ش�تي على ال�شاعر العربي؛ 
الذي  التكلف  درجة  اإلى  له،  وا�شتهلكه  املعطى  هذا  على  ا�شتغاله  يف  تفرد  بل 

اآَخَذُه عليه الحقا طه ح�شني  يف اأكرث من فقرة. جاء ذلك يف ق�له: 

اأب� العلء يف الف�ش�ل والغايات » هذه الغاية التي يختم بها  »واأول ما التزم 
اأن يختم كل ف�شل من ف�ش�له  الكبار! -  االأطفال  لعبث  يا  و  اأراد  ف�ش�له فقد 

اأب� العلء املعري، الف�ش�ل والغايات، حتقيق: حمم�د ح�شن زناتي، دار االآفاق اجلديدة، بريوت،الطبعة   )١(
االأولى، ١٩٣٨.

اأب� العلء املعري، اللزوميات اأو لزوم ما ال يلزم، تقدمي عمر اأب� الن�شر، م. �ض.   )٢(
الروي ه� »اأثبت حروف البيت، وعليه تبنى املنظ�مات، وه� يك�ن من اأي حروف املعجم وَقَع اإال حروفا   )٣(
اأبيات  جميع  يف  ال�شاعر  ويلتزمه  ال�قف...«)١(،  وهاء  ويائه  واوه  و  الرتمن  كاألف  تثبت،  وال  ت�شعف 
ِوّي كهمزية �ش�قي، اأو المية اإن  الق�شيدة واإليه تن�شب« فيقال: ق�شيدة همزية اإن كانت الهمزة هي الرَّ
ِوّي كلمية العرب. و�شمي رويا؛ الأن اأ�شل )َرَوى( يف كلم العرب للجمع واالت�شال  كانت اللم هي الرَّ
ِوّي ين�شم  َواء وه� احلبل الذي ي�شد على االأحمال واملتاع لي�شمها، وكذلك حرف الرَّ وال�شّم، ومنه الرِّ

ويجتمع اإليه جميع حروف البيت؛ فلذلك �شمي رويا« )٢(. راجع بتتابع:
• طه ح�شني، واإبراهيم االأبياري، �شرح لزوم ماال يلزم الأبي العلء املعري، اجلزء االأول، دار املعارف، 	

م�شر، بدون تاريخ، �ض 7.
• 	http://www.elibrary4arab.com

طه ح�شني، واإبراهيم االأبياري، �شرح لزوم ماال يلزم الأبي العلء املعري، اجلزء االأول، م. �ض.، �ض 7.  )٤(
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على  الكلمات  هذه  يرتب  اأن  واأراد  الف�ش�ل،  من  جملة  يف  اآخرها  يلتزم  بكلمة 
بلغ منها حاجته  اإذا  الهمزة يف بع�ض غاياته، حتى  حروف املعجم كلها فيلتزم 

انتقل اإلى الباء ثم اإلى التاء ثم اإلى الثاء حتى يبلغ اآخر احلروف«.)١(

اأبا  الأن  الهجائية؛  بتعدد احلروف  املتعدد  التعقيد  يت�قف عند هذا  ال  واالأمر 
نف�شه  على  فر�شها-  اإ�شافية  ب�شروط  واحلركات  احلروف  بع�س  َخ�سَّ  العالء 
لعبث  يا  و   - »اأراد  ال�شك�ن فقد  االإبداعي كما ه� احلال مع  يبني عمله  وه�   -
االأطفال الكبار! - اأن تك�ن غايته �شاكنه الأنه يقف عندها يف اآخر الف�شل، فل 
بد له من اأن ينتهي اإليه امل�شافر بعد �شدة الن�شاط وكرثة احلركة وال�شطراب. 
وقد اأراد اأن يكون هذا ال�شكون مريًحا حًقا فا�شرتط اأن ي�شبق احلرف ال�شاكن 
باألف �شاكنه. فه� يلتزم يف الغاية حرفني يتغري اأحدهما بتغري حروف املعجم وال 

يتغري ثانيهما بحال من االأح�ال، وه� هذه االألف ال�شاكنة«.)٢(

املق�لتني  » يف   - الكبار!  االأطفال  لعبث  يا  و   - العار�شة«  ورود اجلملة  يتكرر 
تني من درا�شة لطه ح�شني مرتني؛ للإ�شارة اإلى اأن اأبا العلء  ال�شابقتني املُْقَت�شَّ
ًقا يف ابتكار كل ما فر�ض على نف�شه من ال�ش�ابط ال�ش�تية يف كتابه  مل يكن ُم�فَّ
الفقرة  يف  جاء  كما  اأحياًنا  مربًرا  كان  واإن   - ذلك  واأن  والغايات(،  )الف�ش�ل 
عبث  عن  يختلف  ال  الذي  الكبار،  االأطفال  عبث  من  �شربا  اإال  لي�ض   - الثانية 

االأطفال ال�شغار �ش�ى بفارق القدرة على التعقيد.

وت�شتمر درا�شة طه ح�شني يف ر�شد ال�ش�ابط التي فر�شها اأب� العلء على ذاته 
طبيعة  مع  وتتنايف  املبدع،  م�شقة  ت�شاعف  قي�د  اأنها  الحًقا  اجلزم  مع  املبدعة، 

العمل االإبداعي:

اأب� العلء املعري، اللزوميات، من املقدمة لطه ح�شني، م . �ض .، �ض ٤٨ .  )١(
املرجع ال�شابق .، ال�شفحة ذاتها.  )٢(
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مما  اأكرث  والغايات«  »الف�ش�ل  يف  نف�شه  على  ي�شق  اجلهة  هذه  من  وه�   ...«
ي�شق عليها يف اللزوميات.. وما راأيك يف رجل يلتزم االألف يف غايات الكتاب كله، 
وقد رتبت هذه الغايات على احلروف كلها ونظمت كتاًبا يقع يف اأربعة جملدات 
�شخام؟ ولكن اأبا العلء ال يكتفي بهاذين القيدين الثقيلني، واإمنا ي�شيف اإليهما 
قي�ًدا اأخرى، ين�عها ويفنت يف تن�يعها... فقد ال يكتفي بالتزام االألف يف غاياته 
واإمنا يلتزم قبلها حرف اآخر يف طائفة من الغايات، حتى اإذا �شاق بهذا احلرف 

اأو �شاق احلرف به تركه اإلى حرف غريه فالتزمه وقًتا ط�يًل اأو ق�شرًيا«.)١(

وباملثل  ال�شابقة مرتني،  الفقرة  الناقد طه ح�شني مفردة )ي�شق( يف  ي�شتعمل 
مفردة )القي�د( التي ترد مرة ب�شيغة املثنى »ال يكتفي بهاذين القيدين«، واأخرى 
اجتهادات  اأن  اإلى  للإ�شارة  اأخرى«  قي�ًدا  اإليها  ي�شيف  »واإمنا  اجلمع  ب�شيغة 
املعري الذهنية، يف مثل هذه امل�اطن تعمل على اإجهاد هذا املبدع، وعلى املزيد 

من م�شادرة حريته االإبداعية.

بات من امل�ؤكد اأن قدرات ال�شاعر ال�ش�تية من اأبرز الع�امل املغذية ل�شاعرية 
اال�شتدعاء  اأن  اإال  غريها،  عن  امل��شيقية  جاذبيتها  يف  لها  واملميزة  ق�شيدته، 
بتحويل  كفيل   - الت�شنع  ب�شيء من  توظيفها  املرجعية - وحماولة  لهذه  املفرط 
الكتابة ال�شعرية الأي �شاعر اإلى معادالت نغمية وقد كان لتجربة املعري ن�شيبها 
م�شبقة،  فكرٌة  �شاعريته  على  �ُشلَِّطْت  حيث  املاأزق؛  هذا  يف  التورط  من  الوافر 
�ش�اها.  عن  االإيقاعية  بنيتها  يف  االإبداعية  اأعماله  بع�ض  متيز  �شرورة  مفادها 
ح�شد اأب� العلء لبل�غ هذا الهدف ما يتملك من معارف �ش�تية، واأجرب �شاعريته 
على االأخذ بها حلظة الكتابة، فجاءت ق�شيدته املت�شمنة لهذا امل�شروع االإبداعي 

حماطة بقي�د فنية خمتلفة وا�شحة التكلف والتعنيف.

املرجع ال�شابق.، �ض -  �ض   ٤٨ - ٩ .  )١(
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دروي�ض،  حمم�د  جتربة  اإلى  واملعري  القي�ض،  امرئ  جتربتي  من  باالنتقال 
املنت  اإلى  املت��شطة،  ومرحلته  العربي  ال�شعر  لبداية  املمثلني  املتنني  من  نرحتل 

املمثل للق�شيدة احلديثة. يق�ل دروي�ض يف مقاطع خمتارة من بع�ض اأعماله:

َيا اأَِبي اإِْخَ�ِتي اَل ُيِحبُّ�َنني ، اَل ُيِريُدوَنني َبْيَنُهم َيا اأَِبي .	•
ى َوالَكَلِم . َيْعَتُدوَن َعَليَّ َوَيْرُم�َنني ِباحَل�شَ

ُيِريُدوَنني اأَْن اأَُم�ت ِلَكْي مْيَدُح�يِن .

ُدوا َبابَ َبْيِتَك ُدويِن . َوُهْم اأَْو�شَ

ْقِل. َوُهْم َطَرُدويِن ِمَن احَلَ

ُم�ا ِعَنِبي َيا اأَِبي . ُهْم �َشمَّ
ُم�ا ُلَعِبي َيا اأَِبي.)١( َوُهْم َحطَّ

�ا حديد ال�شي�ف	• �شكُّ
حماريث، لن ي�شلح ال�شيف ما

اأف�شد ال�شيف - قال�ا . و�شلُّ�ا

ط�يل . وغن�ا مدائحهم للطبيعِة

لكنهم اأ�شرج�ا اخليل،

كي يرق�ش�ا رق�شة اخليل،
يف ف�شة الليل...)٢(

َمْن اأَنا الأق�ل لكْم	•

ريا�ض  اأبي«،  يا  ي��شف  »اأنا  ق�شيدة  اأقل«،  »ورد  دي�ان   ،٣ االأولى  االأعمال  الدي�ان،  دروي�ض،  حمم�د   )١(
الري�س، بريوت، ط ١، ٢٠٠٥، �ض ١٥٩.

حممود دروي�س، ديوان »ملاذا تركت احل�شان وحيًدا«، ريا�س الري�س، ط١، ١٩٩٥، �ض ٢٢.  )٢(
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ما اأَق�ل لكْم؟

َقَلْتُه املياُه واأَنا مل اأُكْن حجرًا �شَ

فاأ�شبح وجهًا

بًا ثَقبْتُه الرياُح وال َق�شَ

فاأ�شبح نايًا ...

ِد، اأَنا العب الرَنْ

اأَربح حينًا واأَخ�شر حينًا

اأَنا مثلكْم
اأَو اأَقلُّ قليًل ...)١(

االإيقاع  ب�شخب  نهايتها  اإلى  االأولى  بداياتها  منذ  دروي�ض  �شاعرية  و�ِشَمْت 
بتل�ن مراحل  واملتل�ن  القدمية، واحلديثة،  اأعماله  للكثري من  ال�ش�تي، امللزم 
ال�شعرية  للمقاطع  اختيارنا  اإليه  ي�مئ  ما  وهذا  ال�شعرية.  للق�شيدة  كتابته 
دالالت  اإنتاج  يف  التباين  هذا  عرب  واملُ�َشاِهمة  اإيقاعها،  يف  املَُتَباينة  ال�شابقة، 

اخلطاب ال�شعري املختلفة.

ت�شكن الذات ال�شاعرة املقطع االأول مع اأفراد اأ�شرتها وجمتمعها. و ي�شري اإلى 
ح�ش�ر كل منهما ال�شمري العائد عليه: )ياء املتكلم من ناحية، وواو اجلماعة، 
وال�شمري »هم« من ناحية ثانية(. غري اأن ح�ش�ريهما يف الن�ض م�شح�ن بالت�تر، 
الذي ي�شاهم يف اإنتاج داللته تناغُم اأفعال اخللف املُنت�ِشرة يف املقطع بعدد من 
ال�ش�تيات: )»ال يحب�نني«، »ال يريدونني«، »يرم�نني«(، )»او�شدوا«، »طردوا«، 

»�شمم�ا«، »حطم�ا«(.

 http://www.mahmouddarwish.com :عن  )١(
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ويف اأبيات املقطع الثاين، يغيُب ياُء املتكلم وما ي�شدر من �ش�ت؛ للداللة على 
انفكاك الذات ال�شاعرة عن جماعتها يف الن�ض؛ رغبة منها يف مغادرة حميطها 
االإن�شاين، وتتفرد ال�شمائر العائدة على جماعة املتكلم باحل�ش�ر، وحتديًدا واو 
اجلماعة امل�زعة بكثافة يف خليا االأبيات ثم تتناغم بع�ض كلمات الن�ض -الدالة 
ي(:  ف،  و،  كــ)�ض،  االأ�ش�ات  من  بعدد  والعزل-  القطيعة،  يف  ال�شرامة  على 

)»�شك�«، »ال�شي�ف«، »ال�شيف«، »اأف�شد«، »اأ�شرج�ا«(؛ لتاأكيد هذا االنقطاع.

الثالث فتع�د ال�شمائر الدالة على الذات واجلماعة للجتماع  اأما يف املقطع 
اأفراد  اأحد  لك�نها  ال�شاعرة  الذات  ت�شت�شلم  حيث   - مثلكم«  »اأَنا   - اأخرى  مرة 
لذاتيتها  الذات  هذه  ورف�ض  بال�جع،  حمملة  الع�دة  هذه  ولكن  االأ�شرة؛  هذه 
يف  وي�شاهم  واالإرادة.  الفعل  من  ل  املَُعطَّ القدري  ول�ج�دهما  مًعا،  وجلماعتها 
بل�رة هذه الداللة اإيقاعًيا ما ُيْنِتج تكراُر ال�شمائر العائدة على الذات واجلماعة 

من �ش�ت: »اأَنا الأق�ل لكْم ما اأق�ل لكم«، »اأنا مثلكم«.

اأعمال حممود  به  تعج  الذي   - ال�شوتي  الن�شاط  هذا  اأن  اإلى  ي�شري  تقدم  ما 
دروي�ض - ي�شاهم يف اإنتاج �شاعرية البيت، و داللته على ال�ش�اء؛ اإال اأن ملثل هذه 
الكثافة ال�ش�تية ماآزقها، التي �شرن�شد بع�شها الحًقا. وما يعنينا يف هذا املقام 
الع�امل  اأهم  العايل من  االإيقاعي  امل�شت�ى  اأن هذا  اإلى  التل�يح  وباإيجاز- ه�   -
من  ومكنتها  القب�ل؛  اإلى  املعا�شر  العربي  ال�شاعر  هذا  بق�شيدة  اأف�شت  التي 
ممار�شة �شلطتها االإبداعية على الذائقة ال�شعرية العربية احلديثة، ول� مل تت�شم 
جتربة دروي�ض ب�شدارة هذه اخلا�شية البنائية ما تب�اأت هذه املكانة يف الثقافة 

العربية.

اإيقاعية كثرية،  بتفا�شيل  القدمية  العربية احلديثة عن  الق�شيدة  تختلف  قد 
للتناغم  املكثف  التفعيل  هذا  يف  كثرًيا  عنها  تبتعد  ال  ذلك  من  بالرغم  اأنها  اإال 
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ال�ش�تي، و اال�شتهلك االأمثل لهذا املعطى الفني )١(. اإن هذا الن�ع من االإيقاع، 
اأو اجلملة، امل�ج�د بغزارة - كما  اأو الكلمة،  القائم على تكرار �ش�ت احلرف، 
اأ�شرنا �شابًقا - يف معلقة امرئ القي�ض حا�شر بزخم مماثل - اأو قريب من هذا 
ال�شياب، ملجرد  �شاكر  و بدر  الكثري من ق�شائد حمم�د دروي�ض،  امل�شت�ى - يف 

التمثيل.)٢(

هذا يحيلنا اإلى اأن الثقافة ال�شعرية العربية باالإجمال بالغت يف ا�شتغلل هذا 
العن�شر ال�شعري ال�ش�تي، وباملقابل مل حتقق نف�ض القدر من النجاح يف ت�ظيف 
املتاأخر؛  و  التابع،  ال�شاعر  على  مق�ش�ر  ذلك  يف  والعتاب  االأخرى،  العنا�شر 
فامروؤ  ثمة  ومن  الن�ض.  يف  لذاته  ت�ؤرخ  اإبداعية  اإ�شافات  با�شتحداث  املطاَلب 

القي�ض - باعتباره امل�ؤ�ش�ض، و املبتكر االأول - يف منجى من امل�ؤاخذة والل�م.

العربية من موقع  الق�شيدة  بنية  ال�شوتي على  الإيقاع  ن�شاط وهيمنة  يتباين 
ثقايف اإلى اآخر. فه� يف اخلطاب ال�شعري املغربي اأقل ا�شتفحاال منه يف خطاب 
�شبه اجلزيرة العربية. �شاعد اخلطاب ال�شعري االأول على احلد من �شلطة هذا 
اأوقع  بينما  العربية وتفاعله معها؛  ال�شعرية غري  الن�ش��ض  انفتاُحه على  املك�ن 
يف  ع�امل  وهيمنته  العن�شر  هذا  �شيادة  حتت  العربية  اجلزيرة  �شبه  ق�شيدة 

مقدمتها:

اأي . ١ من  اأكرث  ال�شعري،  املحيط  هذا  يف  القدمية  العربية  الق�شيدة  جتذر 
حميط �شعري عربي اآخر.

ن�شتثني من هذه املقاربة ق�شيدة النرث العربية احلديثة، والتجارب القائمة يف حماولتها لتحديث بنيتها   )١(
على تعطيل قان�ن االإيقاع ال�شعري، الذي األفينا ت�شكلته يف الق�شيدة العم�دية، اأو ق�شيدة التفعيلة، اأو 

املمار�شات ال�شعرية املتناغمة �ش�تًيا مع هذين النم�ذجني ال�شعريني.
راجع: ق�شيدة »اأن�شودة املطر« لبدر �شاكر ال�شياب، وتتبع ن�شاط عنا�شر ال�شوت يف بنيتها الإيقاعية   )٢(
القائمة على تفا�شيل كثرية منها: تكرار احلرف، اأو الكلمة، اأو اجلملة . بدر �شاكر ال�شياب، االأعمال 

الكاملة، املجلد االأول، دي�ان » اأن�ش�دة املطر »، دار الع�دة،بريوت، ١٩٩7، �ض ٤7٤.
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ب�فائه . ٢ االأخرى  العربية  ال�شعرية  للمحيطات  ال�شعري  املحيط  جتاوز هذا 
للن�ض املقد�ض املعروف بق�ة بنيته ال�ش�تية.

غري . ٣ الن�ش��ض  مع  العربية  اجلزيرة  �شبه  ق�شيدة  تفاعل  حمدودية 
الكافية ل�شردها يف  امل�شاحة  العربية ؛الأ�شباب جغرافية وثقافية، ال جند 
الثقايف  ا�شت�شراف ق�شيدة هذا املحيط  ونت�قع  البحث.  امل��شع من  هذا 
لتغريات م�شتقبلية؛ حتت تاأثري م�شتجدات العامل احلديث، التي منها ث�رة 

املعل�مة والت�ا�شل عرب النت.

ِإشــكاالت هيمنة البنية الصوتية على شــعرية 
القصيدة:

ك�شف البحث اأن ن�شاط عن�شر الإيقاع وهيمنته على عنا�شر اخلطاب ال�شعري 
االأخرى يف�شي بالق�شيدة اإلى تاأ�شي�ض عدد من املاآزق يف طليعتها:

التي . ١ االإيقاعية،  البنية  جماليات  ح�ل  العربية  ال�شعرية  الذائقة  متح�ُر 
ينتجها تفاعل االأ�ش�ات.

املبالغة يف ا�شتهلك هذه البنية، وتكرار اإنتاج اأن�شاقها ال�ش�تية؛ وباملقابل . ٢
انكما�ض و تراجع تط�ر الُبنى االأخرى، التي تعتمد يف بناء جمالياتها على 
على  املفردات  ت�زيع  اأو  الفكري،  مع  ال�شعري  تفاعل  اأو  املتخيل،  تراكيب 

املكان الن�شي، ملجرد التمثيل. 

اإ�شكالية هيمنة االإيقاع ال�ش�تي على بنية الق�شيدة العربية ذات جذور ثقافية 
وتاريخية قدمية؛ وبالتايل فمن الع�شري التنب�ؤ ب�شرعة زوالها، اأو حتى تراجعها، 
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رغم املتغريات، واجله�د النقدية ال�شاعية اإلى احلد من �شلطة هذا العن�شر)١(. 
ومن اأبرز الع�امل املغذية ال�شتمرار هذه الهيمنة:

ال�شعراء منهم - مع ن�شها . ١ االأمة - ومثقفيها وحتديًدا  دواُم تفاعل هذه 
وفق  به  التعبد  وا�شتمرار  االإيقاعية.  بق�ته  املعروف  )القراآن(  املقد�ض 
اجلهرية،  القراءة  اأو  واال�شتماع،  االإن�شات  على  املعتِمدة  امل�روثة  االآلية 
اآليات التعبد االأهم، واالأجدى القائمة على عمليات التاأمل،  دون مراعاة 

والتفكري، والتدبر.

الإ�شالمية، . ٢ الدينية  الطقو�س  من  بعدد  املرتبط  اخلطابة،  فن  ن�شاط 
)جنا�ض،  االإيقاع  عنا�شر  تكثيف  على  امل�شتمع  مع  ت�ا�شله  يف  واملعتمد 
داللة  ي  ُتَعمِّ قد  التي  املتخيل،  عنا�شر  اإق�شاء  اأو  وتب�شيط  �شجع...(، 

اخُلطبة، اأو تخرجها عن غايتها الق�ش�ى، املتمثلة باالإفهام. 

اإلجــراءات المقترحــة للتخفيف من هيمنة البنية 
الصوتية على شــاعرية القصيدة:

من  التخفيف  اإلى  تهدف  التي  االإجراءات،  بع�ض  اقرتاح  الدرا�شة  حاولت 
عنف عن�شر ال�ش�ت، واحلد من متادي ال�شاعر يف ا�شتهلكه، وتكرار اأن�شاقه. 

وتتمثل هذه االإجراءات باالآتي:

رفع ال�شاعر العربي مل�شت�ى وعيه الفكري الفل�شفي، باالإ�شافة  اإلى تك�ينه . ١
ال�شعري الأن يف ذلك تهيئته الإنتاج روؤية �شعرية جديدة.

انفتاح ال�شاعر العربي على �شعريات مغايرة، تت�شم مبحدودية ن�شاط هذا . ٢
العن�شر يف بناء خطابها ال�شعري، وباملقابل بت�هج ما عداه من العنا�شر.

. منثل لذلك باأدوني�ض، وما بذل من جمه�د نظري، وتطبيقي؛ للربهنة على اأن قيمة �شاعرية الق�شيدة   )١(
دار  العربية،  ال�شعرية  اأعماله:  من  التمثيل-  ملجرد  ت�شفح-  ال�ش�تي.  اإيقاعها  يف  ولي�ض  روؤيتها  يف 

االآداب، بريوت، الطبعة الثانية،١٩٨٩، �ض- �ض ٢٢ - ٣٢.
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العربية من . ٣ اللغة  اإلى  املهاجر  العاملي  ال�شعر  العربي على  ال�شاعر  اطلع 
اأن عطلته الرتجمة من عن�شر االإيقاع، واحتفظت  اللغات االأجنبية، بعد 
العربية  ال�شعرية  الثقافة  التي تع�ز  العنا�شر االأخرى،  اأمكن من  منه مبا 

كاملتخيل والروؤيا.

م . ٤ ُتَقدِّ التي  احلديثة،  ال��شائط  عرب  ال�شعرية  الن�ش��ض  مع  الت�ا�شل 
الق�شيدَة اإلى قارئها عرب ال�شا�شة ال�شامتة كالفي�ض ب�ك، و ال�ات�ض اأب؛ 
رف ملكاته الذهنية اإلى  للحد من تفاعل القارئ مع عن�شر االإيقاع، ول�شَ

تاأمل عنا�شر الق�شيدة االأخرى.

المحاذير النقدية من تعامل الشــاعر مع قوانين 
البنية الصوتية:

يقع  قد  التي  املحاذير،  بع�ض  بتحديد  البحثية  رحلتها  الدرا�شة  اختتمت 
لق�شيدته  بنائه  اأثناء  االإيقاع،  عن�شر  مع  تعامله  حال  العربي  ال�شاعر  فيها 

ال�شعرية، وهي:

عدم التع�شف يف اال�شتغال على هذا العن�شر؛ الإنتاج طاقة �ش�تية كربى؛ . ١
وقع  اأن  املعري  العالء  لأبي  �شبق  الذي  املاأزق  يف  ال�شاعر  يتورط  ل  حتى 
فيه؛ حني �شاعف عدًدا من الق�انني ال�ش�تية يف بع�ض اأعماله االإبداعية؛ 
ُتَبلِّغ  ف�جدت ذاته ال�شاعرة نف�شها)١( جمب�لة على املكابدة والتكلف؛ كي 

�شاحَبها الغاية التي ر�شمها لنف�شه حتت هاج�ض التميز، والفرادة.

وق�ة . ٢ هيمنته  على  رًدا  االإيقاع،  عن�شر  اق�شاء  يف  املبالغة  من  االحرتاز 
ن�شاطه يف الق�شيدة العربية، كما فعل اأدوني�ض يف ممار�شتيه: ال�شعرية)٢(، 

راجع: اأب� العلء املعري، اللزوميات، مقدمة طه ح�شني، م . �ض .، �ض ٤٨ .  )١(
تتبع اإق�شاء اأدوني�ض لت�ظيف عن�شر ال�ش�ت يف الكثري من اأعماله االإبداعية القدمية، واملتاأخرة، كما   )٢(
املدى  دار  اأخرى،  وق�شائد  ب�شيغة اجلمع  ٣،مفرد  ال�شعرية  االأعمال  ال�شعرية يف:  ه� حال ممار�شته 
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اأبرز  من  العربي  ال�شعري  اخلطاب  تعطيل  ذلك  يف  الأن  والنظرية)١(؛ 
خ�ش��شياته اجلمالية، التي �شحبته وا�شتمرت يف التنامي، والتط�ر، منذ 
باإعادة  تك�ن  العن�شر  فمعاجلة هيمنة هذا  الراهن.  اإلى ع�شرنا  والدته 
فح�شب،  االأخرى  العنا�شر  على  ت�شلطه  متنع  اآلية  عن  والبحث  ت�جيهه، 

ولي�ض باإق�شائه.

مل . ٣ ما  ال�ش�تية،  الق�شيدة  بنية  حتديث  مهمة  من  املفكر  ال�شاعر  اإعفاء 
تك�ينه  الأن  ال�ظيفة؛  الأداء مثل هذه  ت�ؤهله  ميتلك مهارة م��شيقية عالية 
ال�شعري/الفل�شفي يخ�ل له تط�ير عنا�شر البنية امل��ش�عية، وعلى وجه 
مرجعيات  الغالب  يف  تع�زه  التي  ال�ش�تية،  البنية  ولي�ض  الروؤيا،  التعيني 
ناحية  من  واأدوني�ض  ناحية،  من  املعري  جتربة  ت�ؤكده  ما  وهذا  حتديثها. 
اإلى �شعف مهارة  ثانية. وتف�شري ت�عك التجربتني - يف تقديرنا - يرجع 
ال�شاعر املفكر يف التعامل مع معطيات البنية امل��شيقية، حتى واإن امتلك 

الكثري من اأدواتها، كما ه� احلال مع اأبي العلء املعري.

الق�شيدة  بنية  مع  واأدوني�ض(  ال�شابقني)املعري،  ال�شاعرين  تعامل  �ُش�ُء 
)اأب�  االأول  اأ�شرف  حيث  كبري؛  بينهما  فالتباين  متاثلهما؛  يعني  ال  ال�ش�تية 
العلء( يف تاأ�شي�ض العديد من الق�انني ال�ش�تية املفتعلة،وبالغ الثاين )اأدوني�ض( 

يف اإق�شاء هذه الق�انني واإهمالها))٢((.

ثمة  ومن  لقدراته؛  ال�شاعر  مراعاة  �شرورة  اإلى  املحاذير  هذه  من  ونخل�ض 
اال�شتغال على العن�شر الذي يح�شن التعامل معه؛ بغية اإنتاج اأكرب طاقة �شعرية 
خلل  من  ولي�ض  االإبداعية،  االأعمال  بني  املفا�شلة  تك�ن  هذا  ويف  ممكنة. 

للثقافة والن�شر، دم�شق، ١٩٩٦، �ض٥١٣ وما بعدها.
لتلم�ض هذه النزعة يف كتابات اأدوني�ض، راجع: ال�شعرية العربية، م. �ض.، �ض- �ض ٢٢ - ٣٢،٥٦- ٥٩ .  )١(

راجع املرجع ال�شابق.، ال�شفحات ذاتها.  )٢(
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االنت�شار لعنا�شر معينة، كما فعل اأدوني�ض حني اأعلى من �شاأن عن�شر الفكر يف 
الق�شيدة على ح�شاب عن�شر امل��شيقى)١(.

بتعدد  الت�شليم  اإلى  ال�شعراء، ومهاراتهم  التباينات يف قدرات  بنا هذه  تنتهي 
ال�شعري  النم�ذج  ت�ش�ر  ه�  العربية  الق�شيدة  ي�شري  فما  ال�شعرية؛  النماذج 
�شيغته  ليغدو،وفق  ت�شكيله  اإعادة  النقاد  ال�شعراء  بع�ض  يحاول   الذي  ال�احد، 
اأمناط  وتنوع  اأدوني�ض)٢(.  فعل  كما  وملرجعياتهم  لتك�ينهم،  مطابقا  اجلديدة، 
متيًزا  االأكرث  ال�شاعر  عبء  ال�ش�تي  امل�شت�ى  على  ي�شاعف  ال�شعري  اخلطاب 
يف قدراته امل��شيقية؛ اإذ يلقي عليه امل�شئ�لية االأولى يف حتديث البنية االإيقاعية     
وانت�شالها من تكرار الن�شق النغمي، املغذي-عرب �شيمف�نياته العزائية-لبكائية 

الق�شيدة العربية. 

يف نهاية املطاف - ووفًقا لهذه امل�شت�يات -�شنجد اأنف�شنا اأمام مناذج �شعرية 
متعددة البنى، اأجلها و�ش�حا ثلثة:

ال�شعرية؛ . ١ روؤيته  جمال  على  �شاعريته  اإنتاج  يف  ُل  املع�َّ ال�شعري  النم�ذج 
الثقافة  ال�شعر مع الفكر. وعينات هذه املمار�شة يف  املمخ�شة عن تفاعل 

العربية: املعري، واأدوني�ض.

ت�حي بع�ض تنظريات اأدوني�ض اأن ان�شراف ال�شاعر العربي - �شبه الكلي - اإلى االهتمام بق�انني البنية   )١(
راجع:   . والروؤيوي  الفكري،  امل�شتوى  على  العربية  الق�شيدة  ن�شاط  خمول  يف  املت�شبب  هو  الإيقاعية 

ال�شعرية العربية، م. �ض.، �ض- �ض ٥٦- ٥٩ .
يف تقديرنا ي�شعى اأدوني�ض اإلى تعطيل اخلطاب ال�شعري العربي احلديث من ن�شاطه امل��شيقي، وباملقابل   )٢(
املعريف،  تك�ينه  مع  تركيب هذا اخلطاب  ليتناغم  الروؤي�ية،  الفكرية  باحلم�لة  �شحنه  املبالغة يف  اإلى 
امل�زع بني الثقافة الفل�شفية من ناحية، وال�شعرية من ناحية ثانية . فقد وافتنا �شرية هذا الناقد الذاتية 
اأبيه، كما حفظ عدًدا  القراآن على يد  الثالثة ع�شرة. حفظ  اأنه: » مل يعرف مدر�شة نظامية قبل �شن 
الق�تلي،  اأمام �شكري  �شعره  من  وطنية  ق�شيدة  األقى   ،١٩٤٤ ربيع  ويف  القدامى.  ق�شائد  من  كبرًيا 
رئي�ض اجلمه�رية ال�ش�رية حينذاك، والذي كان يف زيارة للمنطقة. نالت ق�شيدته االإعجاب، فاأر�شلته 
الدولة اإلى املدر�شة العلمانية الفرن�شية يف طرط��ض، فقطع مراحل الدرا�شة قفزًا، وتخرج من جامعة 

http://ar.wikipedia.org :دم�شق متخ�ش�شًا يف الفل�شفة �شنة ١٩٥٤« . عن
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اإنتاج �شاعريته على ن�شاط بنيته املو�شيقية، . ٢ النموذج ال�شعري املعتمد يف 
وعينات هذه املمار�شة يف ال�شعر العربي كرث، اإل اأن الغالب عليهم التورط 

يف تكرار اإنتاج االأن�شاق ال�ش�تية.

حيث . ٣ ال�شابقني؛  النم�ذجني  بني  بنائه  يف  املت��شط  ال�شعري  النم�ذج 
ميتلك ال�شاعر من  املرجعيتني )امل��شيقية، والفكرية( تك�يًنا مت�ازًنا. و 
اأمثال جربان،  عينات هذا النم�ذج كرث يف الثقافة العربية الرومان�شية، 

ومطران، واإيليا اأب� ما�شي.

تعدد النماذج البنائية وفق هذا التقريب يق�شد به الرتجيح، والتغليب، ولي�ض 
ال�شاعر رغم هذا  الأن  اأو ما ه� م��شيقي؛  اإلى ما ه� فكري،  الكلي  االن�شراف 
امليل ملزم باالمتثال لقان�ن ال�شعر العام، الذي يق�م على التفاعل بني خمتلف 

هذه البني، وامل�شت�يات: امل��شيقية والتخييلية، والن�شية.

ذات علقة  واحده  زاوية  من  اإليه  منظ�ر  التفنيد  هذا  اأن  اإلى  ن�شري  اأن  بقي 
مب�شروع بحثنا الذي يحاول تتبع هيمنة البنية ال�ش�تية على �شاعرية الق�شيدة 
وما حتمل من  امل��ش�عية  البنية  وقد ح�شرت  اإ�شكاالتها-  العربية -ومعاجلات 
البنية  وبني  بينها  ملا  االأخرى -  البنى  - دون  احلديث  �شياق  يف  روؤى  و  اأفكار 

ال�ش�تية من خ�ش��شية تفاعلية، وتقابلية.  

الخاتمة
للحرف  ال�ش�تي  االإيقاع  هيمنة  من  التحقق  اإلى  الدرا�شة  جمه�د  بنا  اأف�شى 
املاآزق  الك�شف عن عدد من  للباحث  ت�شنى  العربية، كما  الق�شيدة  على �شعرية 

الناجتة عن هذه الهيمنة، يف طليعتها: 

التي . ١ االإيقاعية،  البنية  جماليات  ح�ل  العربية  ال�شعرية  الذائقة  متح�ُر 
ينتجها تفاعل االأ�ش�ات.
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ال�ش�تية، . ٢ اأن�شاقها  تكرار  ويف  البنية،  ا�شتهلك هذه  ال�شعراء يف  مبالغة 
وباملقابل انكما�ض و تراجع ُبنى الق�شيدة االأخرى يف الكثري من اأعمالهم.

بنية  على  ال�ش�ت  عن�شر  هيمنة  تراجع  ب�شع�بة  الدرا�شة  تنباأت  وقد 
ق�ة  تعطيل  اإلى  ال�شاعية  النقدية  واجله�د  املتغريات،  رغم  العربية  الق�شيدة 
تفاعل  بدوام  املتعلقة  وحتديًدا  لن�شاطه  املغذية  الروافد  ال�شتمرار  فعاليته؛ 
ال�ش�تي-  بنائه  بق�ة  الكرمي(-امل��ش�م  )القراآن  املقد�ض  ن�شهم  مع  ال�شعراء 
وخطبهم الدينية املعتمدة على ت�ظيف ق�انني هذا العن�شر اجلاهزة )ال�شجع، 

اجلنا�ض...( يف جذبها للمتلقي، ويف تاأثريها عليه. 

التعامل  من  االقرتاب  بغية  اقرتاحها؛  على  الدرا�شة  َجُراأت  التي  احلل�ل  اأما 
االأمثل مع هذا املك�ن، فنختزلها يف: 

رفع ال�شاعر العربي مل�شت�ى وعيه الفكري الفل�شفي، باالإ�شافة  اإلى تك�ينه . ١
العنا�شر  ن�شاط  تطوير  اإلى  املبدع  طاقة  توجيه  ذلك  يف  لأن  ال�شعري 

االأخرى، ذات ال�شلة بالروؤية ال�شعرية .

ن�شاط . ٢ مبحدودية  تت�شم  مغايرة،  �شعريات  على  العربي  ال�شاعر  انفتاح 
من  عداه  ما  بت�هج  وباملقابل  ال�شعري-  خطابها  بناء  يف  العن�شر-  هذا 

العنا�شر.

العربية من . ٣ اللغة  اإلى  املهاجر  العاملي  ال�شعر  العربي على  ال�شاعر  اطلع 
اأن عطلته الرتجمة من عن�شر االإيقاع، واحتفظت  اللغات االأجنبية، بعد 
العربية  ال�شعرية  الثقافة  التي تع�ز  العنا�شر االأخرى،  اأمكن من  منه مبا 

كاملتخيل والروؤيا.

م . ٤ ُتَقدِّ التي  احلديثة،  ال��شائط  عرب  ال�شعرية  الن�ش��ض  مع  الت�ا�شل 
الق�شيدَة اإلى قارئها عرب ال�شا�شة ال�شامتة كالفي�ض ب�ك، وال�ات�ض اأب؛ 
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رف ملكاته الذهنية اإلى  للحدِّ من تفاعل القارئ مع عن�شر االإيقاع، وِل�شَ
تاأمل بقية العنا�شر.

فيها  يقع  التي قد  املحاذير،  بع�ض  بتحديد  البحثية  الدرا�شة رحلتها  اختتمت 
ال�شاعر العربي حال تعامله مع عن�شر االإيقاع، اأثناء بنائه لق�شيدته ال�شعرية، 

اأبرزها:

عدم التع�شف يف اال�شتغال على هذا العن�شر؛ الإنتاج طاقة �ش�تية كربى؛ . ١
حتى ل يتورط ال�شاعر يف املاأزق الذي �شبق لأبي العالء املعري اأن وقع فيه؛ 
املتمثل بالتكلف، واالفتعال وتعنيف اخلطاب بالق�انني ال�ش�تية امل�شتهلكة 

لطاقة املبدع.

وق�ة . ٢ هيمنته  على  ردا  االإيقاع،  عن�شر  اق�شاء  يف  املبالغة  من  االحرتاز 
ال�شعرية،  اأدوني�ض يف ممار�شتيه:  ن�شاطه يف الق�شيدة العربية، كما فعل 
اأبرز  من  العربي  ال�شعري  اخلطاب  تعطيل  ذلك  يف  الأن  والنظرية؛ 
خطاب  اإلى  للتح�ل  وجرجرته  له�يته،  املحددة  اجلمالية،  خ�ش��شياته 

فل�شفي. 

مامل . ٣ ال�ش�تية،  الق�شيدة  بنية  حتديث  مهمة  من  املفكر  ال�شاعر  اإعفاء 
تك�ينه  الأن  ال�ظيفة؛  الأداء مثل هذه  ت�ؤهله  ميتلك مهارة م��شيقية عالية 
ال�شعري/الفل�شفي يخ�ل له تط�ير عنا�شر البنية امل��ش�عية، وعلى وجه 
مرجعيات  الغالب  يف  تع�زه  التي  ال�ش�تية،  البنية  ولي�ض  الروؤيا،  التعيني 

حتديثها. 

العربية  ال�شعرية  النماذج  تعدد  �شرورة  اإلى  بنا  تنتهي  املحاذير  هذه  وجميع 
بتعدد مهارات ال�شعراء وتك�يناتهم املرجعية ؛ فما ي�شري الق�شيدة العربية ه� 
ت�ش�ر النم�ذج ال�شعري ال�احد الذي يحاول بع�ض ال�شعراء النقاد اإعادة ت�شكيله 
ليغدو وفق �شيغته اجلديدة، مطابًقا لتك�ينهم، وملهاراتهم، كما فعل اأدوني�ض. و 
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ال�شاعر  عبء  ال�شوتي   امل�شتوى  على  ي�شاعف  ال�شعري  اخلطاب  اأمناط  تنوع 
حتديث  يف  االأولى  امل�شئ�لية  عليه  يلقي  اإذ  امل��شيقية؛  قدراته  يف  متيًزا  االأكرث 
البنية االإيقاعية، و انت�شالها من تكرار الن�شق النغمي، املغذي -عرب �شيمف�نياته 

العزائية- لبكائية الق�شيدة العربية.
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 من أســرار الحروف العربية في ســورة القلم 
)الميــم و النــون و الواو أنموذًجا (

د.فوزي علي صويلح
 أستاذ البالغة والنقد المساعد 

جامعة إب، اليمن وجامعة 
الملك خالد، السعودية

ملخص البحث
يحاول هذا البحث ا�شتك�شاف بع�ض اأ�شرار النظم و الت�شكيل ال�ش�تي  لثلثة 
حروف عربية، هي )امليم و الن�ن و ال�او (. و اختيارها يف املقاربة املنهجية و 
احلروف  خل�ش��شية  ت�ش�رنا  من  نا�شٌئ  ؛  القلم  �ش�رة  يف  االأ�شل�بية  املعاجلة 
حًظا  نالت  اإذ  ال�ش�رة،  يف  االإيقاع  ت�ليد  و  ال�ش�تية  البنية  ت�شكيل  يف  الثلثة 
بالن�شبة  العربية االأخرى. فكان ذلك -  وافًرا و ح�ش�ًرا مهيمًنا يف�ق احلروف 
لنا - دافًعا مغرًيا  للبحث مبقت�شى فر�شية خا�شة،تن�ض على اأن هذه احلروف 
يف  الإيحائية  والدللة  الأ�شلوب  م�شتوى  على  جوهرية  خا�شيات  تكت�شب 
ال�ش�تية  من)االأ�شل�بية  املنهجية  �شبغته  البحث  ي�شتمد  كما  القلم(.  �شورة 
يف�شي  ما  و ه�   ،)١( االأ�شل�ب  فرًعا من فروع علم  ب��شفها   )phonostylistics

اإلى البحث عن االأ�شرار واجلماليات يف اأ�شاليبها و م�شت�ياتها اللغ�ية، انطلًقا 
من جت�شمها ال�ش�تي الذي اخت�شت به ال�ش�رة..

ينظر: ف�شل،�شالح، علم الأ�شلوب، دار ال�شروق، القاهرة، ط١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م،�ض ٢7.   )١(
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اســتهالل على سبيل التقديم
متثل احلروف العربية اأهم الركائز االأ�شل�بية يف لغة العرب، اإذ تدخل �شمن 
جمم�عة متكاملة، و عدد متداخل من ال�شمات املميزة و الق�ى الفاعلة يف خليا 
باأ�شل�بية  العناية  ي�شرتعي  ما  اأهم  ولعل  النفي�ض.  الق�ل  وج�اهر  العربية  اللغة 
مع  العربية  االأذن  اأح�شته  �شيء  اأول  اأنها  نظمها،  يف  االنتباه  ويلفت  احلروف 
نزول القراآن الكرمي، يف وقت مل  تكن العرب تعهد مثل هذه الطريقة االإيقاعية؛  
اإيقاعه  لذة  من  واأخذتهم  لذة  وترجيعه  اإيقاعه  يف  وجدوا  الأنهم  �شعًرا،  فظن�ه 
ال�شامع  ن�شاط  يجدد  منوًعا  تق�شيًما  وال�شكون،  للحركة  والتق�شيم  التدوير، 
القلم وما يتجاذب خطابها  العربي يف �ش�رة  اأن مادة احلرف  ل�شماعه)١(. كما 
النف�شي   االنفعال  يعك�ض مظهر  واملبنى  املعنى  االأ�شل�بية بني  القيم  القراآين من 
فاإن  ؛  لذلك  الداليل.  التمثيل  و  االإيقاعية  بالطاقة  امل�شبع   اجلمايل  والبعد 
اأ�شرار احلروف العربية و جمالياتها  االأ�شل�بية �شتظل حبي�شة الن�ش��ض االأدبية 
مامل ينفث فيها ال�ش�ت االأ�شيل معامل ال�ج�د يف ت�شكيل بنية الكلم و املك�ن 
االإيقاعي فيها.على اأن ما نق�شده من اأ�شرار هذه احلروف لي�شت اإال خ�شائ�ض 
ق�انني  و  القراآنية  اللغة  انتظام  اأ�شرار  من  بق�ى خفية  ترتبط  واأ�شل�بية،  لغ�ية 

ا�شتعمالها على م�شت�ى البنية و املمار�شة االإجرائية.

وعلى هذا االأ�شا�ض، فاإن غايتنا من وراء البحث معق�دة بالعزم على ا�شتك�شاف 
بع�ض اأ�شرار النظم و الت�شكيل ال�ش�تي لثلثة حروف عربية، هي )امليم و النون 

و الواو(.

واختيارنا لها يف هذا البحث و معاجلتها و الك�شف عن اأ�شرارها االأ�شل�بية  يف 
البنية  ت�شكيل  يف  الثلثة  احلروف  خل�ش��شية  ت�ش�رنا  من  نا�شٌئ  القلم  �ش�رة 

ينظر: الزرقاين، ال�شيخ حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف عل�م القران - دار اإحياء الكتب العلمية   )١(
ـ ط٣-)د.ت(. ٣١٠/٢، وينظر:دراز، د. حممد عبداهلل،  النباأ العظيم، دار القلم، الك�يت، �ض ١٠٣. 
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ال�ش�تية و ت�ليد االإيقاع يف ال�ش�رة، اإذ نالت حظًا وافرًا و ح�ش�رًا مهيمنًا يف�ق 
للبحث   مغريًا   دافعًا   - لنا  بالن�شبة   - ذلك  فكان  االأخرى.  العربية  احلروف 
خا�شيات  تكت�شب  احلروف  هذه  اأن  على  تن�ض   ، خا�شة  فر�شية  مبقت�شى 
كما   القلم(.  �شورة  يف  الإيحائية  الدللة  و  الأ�شلوب  م�شتوى  على  جوهرية 
phonostylistics(؛  ال�ش�تية  )االأ�شل�بية  من  املنهجية  �شبغته  البحث  ي�شتمد 
ب��شفها فرًعا من فروع علم االأ�شل�ب)١(، و ه� ما يف�شي اإلى البحث عن االأ�شرار 
ال�ش�تي  جت�شمها  من  انطلًقا  اللغ�ية،  وم�شت�ياتها  اأ�شاليبها  يف  اجلماليات  و 

الذي اخت�شت به ال�ش�رة ..

و لعل هذه النظرية �شتمنح البحث ق�ة منهجية و قيمة معرفية؛ فما تر�شح لنا 
من املادة املدرو�شة يجعلنا يف مث�ل مبتل اأمام ظاهرة اأ�شل�بية ت�شتحق التاأمل و 
اأنف�شنا تلقاء منهج حمفز ال�شتنطاق  املعاجلة يف �ش�رة القلم .  لذلك ؛ وجدنا 
مبلمح  معق�دة   وغايات  باأهداف  ال�ش�رة   يف  العربية  احلروف  اأ�شرار  بع�ض 
الق�ة و م�ؤثرات اال�شته�اء ال�ش�تي يف اخلطاب القراآين .و هذا الت�ش�ر املنهجي 
الأبعاد البحث و اآفاقه ال يعفينا من االإ�شارة اإلى اأن مرامنا من وراء  املقاربة ه� 
ا�شتكناه حقيقة  و  القراآن  ال�ش�تي يف  االإعجاز  الك�شف عن ملمح  االإ�شهام يف 
الظاهرة ال�ش�تية املت�لدة عن هذه احلروف يف اإطار البنية ال�ش�تية ؛  اإميانًا منا 
باأن البحث يف احلروف العربية و اأ�ش�اتها لي�ض اإال �ش�رة من االإدراك املعريف، 
املخزونة  النف�شية  امل�ؤثرات  و  املقا�شد  لك�شف  بالفكري  اجلمايل  فيه  ي�شت�شئ 
اأ�ش�اتها و ال يتك�شف اإال مبجهر العقل و ح�شن التاأمل و الـتاأول  يف مراميها . على 
اأن هذا  اجلهد ال يحقق جناعته باجرتاح الفر�شية مامل ي�شنده املت�ش�ر الذهني 
امل�شكلة  وا�شحة حليثيات  روؤية  الفر�شية  تعزز هذه  اأو  ا�شتلهام اخل�شائ�ض  يف 
�شمن  مت�اليات مرتابطة و اأربطة مت�الية من الت�شاوؤالت امل�شروعة التي نظنها 
يف كامنة يف ال�شيغ االآتية:)ما مفهوم احلرف؟ و ما عالقته بال�شوت؟ و هل 

ينظر: ف�شل،�شالح، علم الأ�شلوب، دار ال�شروق، القاهرة، ط١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م، ٢7.   )١(
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ال�شتعمال  م�شتوى  على  اأم  الأ�شلوب  م�شتوى  على  اللغوية  وظيفته  تتحقق 
الإيقاع   م�شتوى  على  الثالثة  العربية  احلروف  قوة  تكمن  اأين  و  اللغوي؟ 

والتمثيل الدليل يف �شورة القلم ؟( 

ولبل�رة االأفكار و املعطيات ال�شابقة؛ فاإن االأمر يتطلب منا متهيًدا و مبحثني 
احلرف  مفه�م  ح�ل  اال�شطلحية  الروؤية  باإجلء  التمهيد  �شيعنى  خال�شني، 
املبحث  يف  البحث  يركز  و  العربي.  الل�شان  يف  ال�ش�تية  خ�شائ�شه  و  العربي 
االأول على م�شت�يني من اأهم امل�شت�يات التي اأ�شهمت يف ت�شكيل البنية ال�ش�تية و 
ت�ليد الطاقة االإيقاعية يف ال�ش�رة و هما: الت�زيع ال�ش�تي. و الف�ا�شل القراآنية. 
التمثيل  يف  الثلثة  العربية  احلروف  اأثر  ال�شتك�شاف  الثالث  املبحث  خ�ش�ض  و 

الذهني امل�شّ�ر للنف�ض االإن�شانية. 

اأو  اإلينا  تقرب  اأو  البحثي،  امل�شلك  تنري  لعلها  مقامها،  نبثها يف  اإ�شارات  تلك 
املغلق  �شفرات  لفك  ق�ية  مفاتيح    - االأ�شل�بي  اال�شتغال  م�شاحة  يف   - تعطينا 
والب�ح املبني عن امل�شك�ن يف العمق ال�شياغي للحروف العربية يف �ش�رة القلم .

 و اهلل امل�شتعان 
ي  ز فــــــــــــــــــــــــــــ�

اخلمي�ض  
٥ �شفر ١٤٣٦ه

٢7 ن�فمرب ٢٠١٤م
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 التمهيد 
الحــرف بيــن المفهوم و الخصائص العربية

اأوًل: ذاكرة احلرف بني اللغة و ال�سطالح: 

ذاكرة احلرف عند العرب:. ١

املعاين  عن  العرب  لغة  يف  )ح ر ف(  مادة  عن  اللغ�ية  املعاجم  حديث  ي�شف 
االآتية)١(:

اآ�شرة الأبجدية و تاأليف الكالم: و ما ي�ؤول يف معناه اإلى النظام االألفبائي 	•
امَلَعايِن  ِلَتْفِرَقِة  الكلِم  يِف  عاِريًة  اأََداًة  ُبِنَيْت  َكِلَمٍة  ُكلُّ  و   . الِهَجاء  ُحُروِف  و 
َوبل  َوَهْل  َفْ�َق َذِلك، مثل: َحتَّى  اأَو  ها بحرفني  ِبَناوؤُ َكاَن  فا�ْشُمها حرٌف، واإِْن 

َوَلَعّل.

الأ�شلوب اأو الطريقة يف الكالم: َتُق�ُل: ُهَ� ِمْن اأَْمِرِه َعَلى َحْرٍف َواِحٍد، اأَْي 	•
َطِريَقٍة َواِحَدٍة. وكل كلمة ُتْقَراأُ على ُوُج�ٍه ِمَن الُقْراآِن ُت�شمى َحْرفًا. و �شاهده 
ِبي �شلى اهلل َعَلْيِه َو�شلم: »ُنزَل اْلُقْراآن على �َشْبَعة اأحرف كلَها �شاف  َق�ل النَّ

َكاف«. وقيل: )على �َشْبَعة اأحرف( َيْعِني �شبع ُلَغاٍت من ُلَغات الَعَرِب.

على حرف من 	• الإن�شان  يكون  النف�شية( حني  )احلالة  الإن�شاين  الو�شع 
َ َعَلى َحْرٍف })٢(. ا�ِض َمن َيْعُبُد اهللَّ اأمره: و منه ق�له تعالى: { َوِمَن النَّ

حد ال�شيء: و ه� اجلانب احل�شي املادي، كَحْرُف ال�شفينِة، اأي َجاِنُب �ِشقها. 	•

ينظر: ابن فار�ض، اأحمد، مقايي�ض اللغة،  حتقيق/ حممد عبد ال�شلم هارون،  دار اجليل، بريوت.،   )١(
٢ / ٤٢. و ينظر: االأزهري، حممد بن اأحمد،  تهذيب اللغة تهذيب اللغة، حتقيق / حممد ع��ض مرعب، 
ْرف  ابن دريد، اأب� بكر حممد بن  دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط، ٢٠٠١م، ٥ / ١٠. و ينظر: احْلَ

احل�شن، جمهرة اللغة، حتقيق / رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني - بريوت، ط ١، ١٩٨7م،٤١
احلج، االآية ) ١١ ( .  )٢(
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َيْنَحِرُف اْنِحَراًفا. 	• ُيَقاُل اْنَحَرَف َعْنُه  العدول عن ال�شيء اأو االنحراف عنه: 
ْفُتُه اأََنا َعْنُه، اأَْي َعَدْلُت ِبِه َعْنُه.  َوَحرَّ

�شورة  وهي:  اأ�شا�شية  خ�شائ�ض  ثلث  له  احلرف  فاإن  تقدم  ما  ومبقت�شى 
احلرف و معناه و �شوته و دللته الإيحائية. و هذه منازل تتنزل فيها قيمة 
احلروف على م�شتوى ال�شوت و الدللة ؛ فال�شورة لها عالقة بالبا�شرة و 

املعنى يعك�ض خ�شو�شية التفكري و ال�شوت يلتذ به ال�شمع.

احلرف بني املفهوم و حمددات امل�شطلح:. ٢

اإن ما تقدم يف مت�ن املعاجم يقربنا يف هذا امل�شت�ى من التعدد على م�شاحة 
باالأ�شاليب؛ فل  التعريف  التن�ع يف طرق  و  خ�شبة من روافد اال�شتقاق املعريف 
و  املنطق  مناحي  يف  العربي  الل�شان  وخلبة  الفكر  خ�ش�بة  يعك�ض  اأنه  جرم 
امل�شامني  اأو  اللغ�ية  القيم  عن  جمردًة  اعتمادها  لكن  اللغ�ية.  املعرفة  �شروب 
الفكرية، و االكتفاء باملنط�ق املعجمي ال يحقق �شيئًا ذا بال يف اخلطاب االأدبي، 
ما مل نتبني ا�شتحقاقها من الت��شيف اال�شطلحي لدى العلماء والباحثني، و ما 

يهمنا يف هذا الأمر منوط باأمرين: 

الأول: بيان املرجعية القيمية يف دللة احلرف، كما وردت يف املعاجم. 

الآخر: ر�شد الثابت واملتحول من دللت )احلرف( يف �شياق التط�ر والتجلي 
الل�شانيات  اإلى ذاكرة  اأي من ذاكرة املعاجم  وانتقاله عرب القن�ات االت�شالية، 
و الدر�ض اللغ�ي. و بهذا الت�ش�ر؛ فاإن انتقال املعنى اللغ�ي للحرف من ذاكرة 
الل�شانيات  و  اللغة  اأو علم  اللغ�ية   العل�م و منها الدرا�شات  اإلى ذاكرة  املعاجم 
يف  االهتمام  من  خا�شة  منزلة  بها  واعتنق  حي�ية،  داللة  اكت�شب  قد  احلديثة، 
دائرة امل�شطلحات الل�شانية . كما اأن العناية التي ا�شتحقها من العلماء العرب 
القدماء يف �شياق التاأمل املتحقق الأ�شرار الظاهرة اللغ�ية  ت�شعه يف مقام عزيز، 
و مبقت�شاها حتددت مقايي�ض ال�شبط اال�شطلحي للمفه�م و علقته بال�ش�ت 
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؛ فاإن ما ذهبت اإليه االآراء و �شحت به الت�ش�رات  على وجه اخل�ش��ض. ومن ثمَّ
باحلروف   - ال�شرخ�شي  ذهب  كما   - بداهة  يتحدد  ذاته  حد  يف  الكلم  اأن 
َعَلى  َتُدلُّ  َمْنُظ�َمٌة  ُحُروٌف  امْلَْكُت�َب فه�  �شيما  و ال  املقطعة  االأ�ش�ات  و  املنظ�مة 
َمْعًنى َمْفُه�ٍم )١(. و يعني ذلك اأن الكلم يكت�شب باحلروف األًقا جمالًيا و�شرًبا 
اأ�شيًل من اخل�ش��شية يف االنتظام واالت�شاق مبا يتهياأ لها من اأ�شباب املخارج 
املخ�ش��شة التي يت�لد عنها تقطيع ال�ش�ت يف خمارج احللق و الل�شان واالأ�شنان 
التي تتح�شل منها خ�شائ�ض احلروف و تربز قيمتها  االأح�ال  وال�شفتني، فهي 
ال�ش�تية وطاقتها االإيقاعية. و مرد هذا االنتظام و تلك اخل�ش��شية - كما يق�ل 
يعترُب فيه حاُل  اأنه »نظٌم  اأي   . النظم  و  التاأليف  اإلى  القاهر اجلرجاين -  عبد 
املنظ�م بع�شُه مَع بع�ٍض، ولي�َض ه� »النَّظم« الذي معناُه �شمُّ ال�شيء اإلى ال�شيء 
األفاُظها  ت�اَلْت  اأَْن  الَكِلم،  بَنْظم  الَغر�ُض  لي�ض   « كذلك  و  واتفق«)٢(.  جاء  كيف 
ال�ش�تي  البعد  يتكامل  امل�شتند   بهذا  و  داللُتها«)٣(.  تنا�َشَقْت  اأَْن  بل  النُّطق  يف 
اأوردة اخلطاب مبت�اليات مرتابطة من  تت�شكل  و  الن�ض  الب�شري على منت  مع 
اإ�شكالية  تربز  املقام  هذا  ويف  التاأليف.  و  النظم  �شياق  يف  اأ�ش�اتها  و  احلروف 
االرتباط بني �صورة احلرف و فكرة ال�صوت، على نحو يثري فينا الت�شاوؤل: ما 

عالقة احلروف باأ�شواتها ؟ و ما الفرق بينهما ؟ 

العلماء  بعناية  اأ�ش�اتها قد حظيت  و  العلقة بني احلروف  اأن  الق�ل:  وميكن 
بالذكر  جني  ابن  خ�شها  فقد  غريهم،  و  الفل�شفة  و  االأ�ش�ليني  و  اللغ�يني 
عن   البحث  �شياق  يف  االإعراب  �شناعة  �شر  عن  احلديث  �شمن  واأدرجها  املبني 
اإلى الق�ل: باأن »ال�ش�ت عر�ض يخرج من النف�ض  خ�شائ�ض ال�ش�ت، واأف�شى 

ينظر: ال�شرخ�شي، حممد بن اأحمد بن اأبي �شهل، املب�شوط، دار املعرفة، بريوت، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، ٦/   )١(
١٤٣

دار  ر�شيد ر�شا،  ال�شيد حممد   / االإعجاز، حتقيق  الرحمن،، دالئل  بن عبد  القاهر  اجلرجاين، عبد   )٢(
املعرفة، بريوت، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م،  �ض ٤٩.

ينظر: امل�شدر نف�شه، �ض ٤٩  )٣(
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تثنيه عن  وال�شفتني مقاطع  والفم  م�شتطيًل مت�شًل، حتى يعر�ض له يف احللق 
اأجرا�ض  وتختلف  حرًفا  له  عر�ض  اأينما  املقطع  في�شمى  وا�شتطالته،  امتداده 
احلروف بح�شب اختلف مقاطعها«)١(. كما خ�شها ابن �شنان اخلفاجي بالعناية 
وال�شبط، اإذ دنت له من ت�شميتها بع�ض الدالالت اخلا�شية و منها ق�له:« �شميت 

احلروف حروفًا؛ الأن احلرف حد منقطع ال�ش�ت«)٢(.

�شاذًجا  »ال�ش�ت يخرج م�شتطيًل  اأن   - يرى  اأدق كما  ب�شكل  وتف�شري ذلك - 
في�شمى  امتداده  عن  تثنيه  مقاطع  ال�شفتني  و  الفم  و  احللق  يف  له  يعر�ض  حتى 
املقطع - اأينما عر�ض له - حرفا«)٣(. ثم يعقب على ما تقدم، فريى اأن »احلروف 
بالناي، الأن  الفم  و  �شبه بع�شهم احللق  ال�ش�ت حتى  تختلف باختلف مقاطع 
ال�ش�ت يخرج منه م�شتطيًل �شاذجًا، فاإذا و�شعت االأنامل على خروقه و وقعت 
قطع  اإذا  فكذلك  �شاحبه  ي�شبه  ال  �ش�ت  منها  حرف  لكل  �شمع  بينها  املزاوجة 
ال�ش�ت يف احللق و الفم باالعتماد على جهات خمتلفة �شمعت االأ�ش�ات املختلفة 
فيه  مقاطع  ال  الأنه  وغريه؛  احلجر  �ش�ت  يف  ي�جد  ال  ولهذا   . حروف  هي  التي 

لل�ش�ت ولي�ض يحتاج اإلى ح�شر احلروف التي يتعلق بها.«)٤(.

يف  املرك�ز  ه�  احلرف  به  حظي  الذي  التعريف  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى 
الطباع التي جرت عليه اأ�شباب البحث و ه� املخ�ش��ض بالروؤية و الفر�شية التي 
بتعريفاٍت  احلرف  خ�ش�ا  قد  النحاة  اأن  اإال  ال�شابقة،  املبادئ  عليها  ا�شتقامت 
ذات �شبغة نح�ية، ترتبط مبعاين احلروف جمردة عن ال�ش�ت و املخرج . و من 
اآراء النحاة ك�شيب�يه، فقد جتاوز م�شاألة البحث يف الفرق  ذلك ما ن�شت عليه 

  ،١ ط  بريوت،   العلمية،  الكتب  دار  الإعراب،  �شناعة  �شر  عثمان،  الفتح  اأبو  جني،  ابن  ينظر:    )١(
١٤٢١ه-٢٠٠٠م، ١ / ١٩، ٢٢.

ينظر: اخلفاجي،�شر الف�شاحة، �شرح و ت�شحيح / عبد املتعال ال�شعيدي، دار الكتب العلمية، ١٤٠٢ه   )٢(
- ١٩٨٢م، �ض ٢٣.

)٣(  ينظر: امل�شدر نف�شه ، ) ال�شابق (  �ض ٢٢.
ينظر: امل�شدر نف�شه ، �ض ٢٦، اأي ال ي�جد حرف يف �ش�ت احلجر و غريه .  )٤(
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بني احلرف وال�ش�ت؛ فلم تكن هذه امل�شاألة تعنيهم من جهة ال�ش�ت و االإيقاع، 
بقدر ما وجهت العناية من لدنهم جتاه العلقة بني املك�نات الرتكيبية يف اإطار 
اجلملة العربية، اأو علقة احلرف باال�شم و الفعل و داللته النح�ية  و م�شى يف 
فاتفقت  غريهم،   و  ه�شام  ابن  و  املربد  و  ال�شراج  ابن  و  االأخف�ض  ال�شبيل  هذا 
اآراوؤهم على: اأن احلرف ما جاء ملعنى لي�ض با�شم، وال فعل)١(. اأو كما اأف�شت اإليه 
اأفكار الزخم�شري، اإذ ت�شمنت الق�ل باأن »احلرف ما دل على معنى يف غريه)٢(. 
)باب  عن�ان  حتت  ال�ش�تية  الدرا�شات  و�شع  قد  �شيب�يه  اأن  من  الرغم  وعلى 
ال��شف من حيث املخرج  باملخارج، فلم يتجاوز  تناول يخت�ض  لكنه  االإدغام(، 
وطريقة النطق واجلهر والهم�ض والتفخيم والرتقيق. ومن ثمَّ - كما يذهب متام 
عن  عزلة  حالة  يف  ال�ش�ت  »جعل  قد  �شيب�يه  ال�شيما  و  النحاة  فاإن   - ح�شان 

ال�شياق، تارًكا �شل�ك ال�ش�ت يف ال�شياق اإلى درا�شة االإدغام نف�شه«)٣(.

على  تدل  كلمة  ْرف  احْلَ  « يغدو   - الرماين  بح�شب   - االإعجاز  علماء  عند  و 
ُروف  ا َمْعَناَها يِف َغريَها )٤( واأن »اْلَكَلم َما َكاَن من احْلُ معنى اإِالَّ َمَع َغريَها مِمَّ
احلركات  ِمْنَها  تك�ن  الَِّتي  ِهَي  واللني  امْلَّد  و ُحُروف  معنى)٥(  على  بتاأليفه  َدااًل 
ْ�ت بَها َوِهي اْلَياء َواْلَ�او َوااْلألف )٦(. اأما الباقلين فيذهب اإلى  َومُيكن مد ال�شَّ

ينظر: �شيب�يه، عمرو بن عثمان بن قنرب، الكتاب، حتقيق / عبد ال�شلم حممد هارون، مكتبة اخلاجني،   )١(
القاهرة ـ ط٣، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م،و ينظر: ابن ال�شراج، اأب� بكر حممد بن ال�شري بن �شهل، االأ�ش�ل 
يف النح� حتقيق / عبد احل�شني الفتلي، م�ؤ�ش�شة الر�شالة، لبنان، بريوت، ١/ ٤٠، ٣/ ٣١٤. و ينظر: ابن 
ه�شام،  عبد اهلل بن ي��شف اأب� حممد، جمال الدين، مغني اللبيب عن كتب االأعاريب، حتقيق / د. مازن 

املبارك / حممد علي حمد اهلل، دار الفكر، دم�شق، ط٦، ١٩٨٥م، �ض ٤٠ 
ينظر: الزحم�شري، اأب� القا�شم حمم�د بن عمرو، املف�شل يف �شنعة االإعراب، حتقيق، د. علي ب� ملحم،   )٢(

مكتبة الهالل، بريوت، ط ١، ١٩٩٣م، �ض ٣7٩.
ح�شان، د.متام، اللغة العربية معناها و مبناها، عامل الكتب، القاهرة، ١٤٢7هـ - ٢٠٠٦م، �ض ٤٦ .  )٣(

الرماين، علي بن عي�شى بن علي بن عبد اهلل، ر�شالة منازل احلروف، حتقيق / اإبراهيم ال�شامرائي،    )٤(
دار الفكر، عمان، �ض ٦7.

امل�شدر نف�شه، �ض 7١ .  )٥(
امل�شدر نف�شه ، �ض ٨٣ .  )٦(
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ال�ش�ر  وعدد  وع�شرون حرفًا،  ت�شعة  العرب  عليها كلم  بني  التي  احلروف  »اأن 
ثمانية وع�شرون �ش�رة وجملة ما ذكر من هذه  افتتح فيها بذكر احلروف  التي 
ع�شر  اأربعة  وه�  اجلملة،  ن�شف  املعجم  حروف  من  ال�ش�ر  اأوائل  يف  احلروف 
اأن هذا الكلم منتظم من احلروف  حرفًا، ليدل باملذك�ر على غريه، وليعرف�ا 
التي ينظم�ن بها كلمهم«.)١( وكما ذهب االأول�ن يف �شبط احلدود اال�شطلحية 
بني احلرف و ال�ش�ت فقد  ت�شابهت روؤية اجليلني يف تعريف ال�ش�ت مبقت�شى 
عليه  ن�شت  ما  ذلك  ومن  ال�ش�تيني  ال�ترين  يف  االهتزاز  و  ال�ش�تي  املخرج 
اأق�الهم، اإذ يرى متام ح�شان اأن لكل حرٍف لغ�ي �ش�ته الذي مييزه، اإذ ال ميكن 

حلرفني اأن يت�شابها يف املخرج والقيمة ال�ش�تية )٢(.

ه�  ب�شر-  كمال  يعرفه  كما   - اللغ�ي  ال�ش�ت  مفه�م  فاإن  تقدم؛  ما  وبناًء 
»اأثر �شمعي ي�شدر ط�اعية و اختيارًا عن تلك االأع�شاء امل�شماة جتاوزًا اأع�شاء 
الذي  ال�شمعي  »االأثر  ح�شان:  متام  يق�ل  كما  العام  باملعنى  اأنه  اأو  النطق« )٣(. 
حيًا،  �ش�تيًا  جهازًا  م�شدره  يكن  مل  ل�  و  حتى  مطردة،  م�شتمرة  ذبذبة  به 
احل�ض  كذلك  و  اأ�ش�ات،  ال�ترية  اأو  النفخية  امل��شيقية  االآالت  من  ن�شمعه  فما 
االآخر  و  ع�ش�ي  اأحدهما  جانبني:  ذو  اللغ�ي  وال�ش�ت  �ش�ت«)٤(  االإن�شاين 
»عملية  اأن  على  ب�شفته،  الثاين  ويخت�ض  النطق  بعملية  االأول  فيت�شل  �ش�تي، 
النطق هذه حتدث يف اأية نقطة مما بني ال�شفتني و االأوتار ال�ش�تية يف اجلهاز 
النطقي االإن�شاين«)٥(، على اأن الرتكيز على وظائف ال�ش�ت يف اللغة ميثل اأحد 
جماالت علم وظائف االأ�ش�ات.)٦( كما تاأخذ العلقة بني احلرف و ال�ش�ت عند 

 ،١ اأحمد حممد �شقر،  دار املعارف، القاهرة، ط  اإعجاز القراآن، حتقيق ال�شيد  اأبو بكر،  الباقالين،   )١(
١٩٩7م، �ض 7١.

ينظر: ح�شان، د.متام، اللغة العربية معناها و مبناها، �ض ٥٠ .  )٢(
ب�شر، د .كمال، علم االأ�ش�ات، دار غريب، القاهرة، ٢٠٠٠م، �ض ١١٩  )٣(

ح�شان، د.متام، اللغة العربية معناها و مبناها، �ض ٥7 .  )٤(
املرجع نف�شه ، �ض ١١٠  )٥(

ينظر: ب�شر، كمال، علم اللغة العام )االأ�ش�ات(، �ض ٩  )٦(
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الغرابة  من  تخل�  ال  واآخر ذهنيًا مب�ش�غات،  ماديًا حم�ش��شًا  بعدًا  متام ح�شان 
باالآخر  االأ�ش�ات واحلروف يف علقة كلٍّ منهما  »ومثل  يق�ل:  اإذ  لكنها مقنعة، 
مثل الطلب وال�شف�ف، فالطالب ي�شبه ال�ش�ت و ال�شف مثل احلرف ، اأي اإن 
ال�ش�ت والطالب حقيقتان ماديتان، واحلرف وال�شف ق�شمان من نظام ي�شم 
غريهما من االأق�شام، والق�شم يف احلالتني وحدة ذهنية ال حقيقة مادية، وهذه 
ي�شم عددًا من  فال�شف   ، ت�شم حتتها جمم�عة من احلقائق  الذهنية  الفكرة 
ما.  علقة  اآحاده  تربط  النطقية  العمليات  من  عدًدا  ي�شم  واحلرف  الطلب 
الكلم،واأن  حتليل  من  جزء  ال�ش�ت  واحلرف،اأن  ال�ش�ت  بني  الفروق  واآخر 

احلرف جزء من حتليل اللغة«)١(.

بقدر  اللغة   لي�ض جزءًا من  اللغ�ي  ال�ش�ت  اأن  االآراء  اإليه  ما ذهبت  ومنتهى 
من  هي  التي  الكلمة  من  فجزء  احلرف  اأما  اللغ�ي،  املنط�ق  من  جزء  ماه� 
اأم  �ش�تية  كانت  �ش�اء  ال�شيغ،  و  الق�اعد  من  جمم�عة  اللغة  و  اللغة،  وحدات 
اأن  اأدرك علماء العربية هذه اخلا�شية يف لغتهم و هي  اأم معجمية. لقد  نح�ية 
ت�زيع االأ�ش�ات ترتبط يف ت�زيعها على مدارج النطق ف��شع�ا ما ي�شبه اأن يك�ن 
بنظام  اأخًذا  اأ�ش�ات  من  الكلمة  تاأليف  عليه  يك�ن  اأن  ينبغي  ملا  �ش�تية  ق�اعد 
هذه  بني  واالن�شجام  التنا�شق  نظام  و  النطق  مدارج  على  لغتهم  اأ�ش�ات  ت�زيع 
االأ�ش�ات )٢(. ويف �ش�ء ما تقدم ميكن تعريف احلرف اإجرائيًا باأنه: )ال�ش�رة 
تتحدد  املكت�ب  و  املنط�ق  بني  و  ال�ش�تي،  للمنط�ق  الكتابي  والر�شم  الب�شرية 

العلقة بني احلرف و ال�ش�ت(.

ح�شان، د.متام، اللغة العربية معناها و مبناها،، �ض 7٤ .  )١(
ب�شر، د .كمال، درا�شات يف علم اللغة، �ض ١٩٦  )٢(
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ثانيًا: خ�سائ�س احلروف العربية الثالثة: )امليم و النون و الواو( 
ومعانيها يف الل�سان العربي:

١- خ�شائ�ض امليم: يتميز امليم باأنه �ش�ت جمه�ر، مت��شط ال�شدة اأو الرخاوة 
عند  وانفتاحهما  متاأنية  ب�شمة  ال�شفتني  بانطباق  ال�ش�تي   يت�لد يف خمرجه  و 
بال�شفتني يك�شبه قدًرا من خ�شائ�شهما احل�شية  النف�ض. و لعل ارتباطه  خروج 
؛  الفم�ي  التج�يف  عن  االأمني  احلار�ض  ال�شفتان  تعد  اإذ  اللم�شي،  املدرك  يف 
مهمة   على  الع�ش�ي  و  البي�ل�جي  الت�ش�ر  يف  مرك�زة  اخلا�شة  وظيفتها  اأن  اإذ 
من  غريها  عن  املزية  و  الف�شيلة  من  بهما  يلحق  ما  كل  و  التدقيق  و  الفح�ض 
اللطيف   ال�شع�ر  و  املرهف  االإح�شا�ض  ال�شمات:  هذه  اأعز  و  املخارج  و  االأع�شاء 
و  لطيفة  خ�شائ�ض  القيم  بهذه  امليم  فتكت�شب   . غريها  و  االنغلق  االنفتاح، 
فيما  االنفتاح  و  بال�شم  يتعلق  ما  كل  باالأخ�ض  و  لها،  حدود  ال  جمالية  اأ�شراًرا 
بفعل  اإال  تتح�شل  ال  التي  القيم احلركية  بداية  امليم ميّثل  �ش�ت  يخ�ض خروج 
ال�شفتني  انفراج  اأما  الفم.  اأو لفظها من  االأ�شياء  امت�شا�ض  اأو ب�شم يف  اجلمع 
الت��شع واالمتداد...  التي يتم فيها  امليم فه� ميثل االأحداث  اأثناء خروج �ش�ت 
ويف علم التج�يد الذي يعك�ض اأ�شمى �ش�ر االهتمام بامل��شيقى اللغ�ية الرتباطها 
واالإظهار  ال�شف�ي،  واالإخفاء  ال�شف�ي،  االإدغام  مثل:  ال�شاكنة،  امليم  باأحكام 
ال�شف�ي)١(. وبالنظر فيما يج�د به املعجم العربي  ر�شد الدكت�ر / عبا�ض ح�شن 
يف بحثه الرائع عن ) خ�شائ�ض احلروف العربية ( يف املعجم ال��شيط مئتني 
وثلثة وخم�شني م�شدًرا تت�شكل منها حرف امليم ؛ فبدت لنا يف هذا  مبا يت�افق 
العمر،  العم، احلم�،  االأم،  الفم،  املاء،  ومن ذلك:  امليم)٢(...  اإيحاء �ش�ت  مع 
املخ،  املد،  وال�شم،  اجلمع  املل�ض،  املهد،  املغ�ض،  املج،  امل�ض،   امل�شي،  امل�شاء، 

ينظر: احلمد، د.غامن، الدرا�شات ال�شوتية عند علماء التجويد، مطبعة اخللود، بغداد، ط ١، ١٤٠٦ه-   )١(
١٩٨٦م، �ض ٤7٨ و ما بعدها .

ينظر: عبا�ض، ح�شن، خ�شائ�ض احلروف العربية و معانيها، من�ش�رات احتاد الكتاب العرب، ١٩٩٨م،   )٢(
�ض 7٣
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ال�شم  و احلمم،  اللحم، احلمى  و  ال�شحم  امل�رد،  و  امل�اء  امل�شاق،  املزح،  املرح، 
اإلى معاين  و الب�شم و كظم، و البجم، الهم والغم، ال�شم، اجلم(. و كلها ت�ؤول 
الرقة و اللني و ال�شدة و ال�شخامة و االت�شاع و االنفتاح و االمتداد و ال�شم واجلمع 
و الك�شب و غريها من املعاين احل�شية الب�شرية والذهنية والنف�شية واجلمالية. 

خمرجه  يف  يت�لد  اأغن،  جمه�ٌر  �ش�ٌت  الن�ن  النون:  حرف  خ�شائ�ض   -2
ال�ش�تي عن االأنف واخلي�ش�م و ين�شاأ عن التن�ين، كما يقرتن ب�ش�ت الغنة ذات 
املخرج االأنفي  وهي فائ�ض �ش�تي كال�شفري بالن�شبة اإلى ال�ش�ت االحتكاكي)١(، 
ا  و ه� �شر الرتجيع ال�ش�تي و م�لدها امل��شيقي املحبب. و يف علم التج�يد اأي�شً
و  االإخفاء  و  االإظهار  حيث   من  راقية  منزلة  والتن�ين  ال�شاكنة   الن�ن  تتب�اأ 
االإقلب واالإدغام بن�عيه: بغنة وبغري غنة.)٢( و كلهما اأي )الغنة والتنوين( 
ي�شهم يف حتقيق االإيقاع والنغم امل��شيقي، وال �شيما حني يقع يف م�ا�شع ي�شتحق 
من الف�شيلة و املزية ما ت�شتحقه الغنة يف اأب�ابها املنهجية يف علم التج�يد. وال 
ه النحاة ببحث ف�شيل)٣(. يغب عنا التن�ين الذي للرتمن على احلرف، فقد خ�شَّ

وقد ذكر علماء الل�شانيات املعا�شرة واملخت�ش�ن بعلم االأ�ش�ات اأن �ش�ت الن�ن 
قًا اأوحى باالأناقة والرقة واال�شتكانة، واإذا لفظ م�شددًا بع�ض  فًا مرقَّ اإذا لفظ خمفَّ
ال�شيء. اأوحى باالنبثاق واخلروج من االأ�شياء تعبريًا عن البط�ن وال�شميمية. وقد 
ا�شتطاع هذا احلرف على رقته واأناقته اأن يطبع مبا�شرة بخ�شائ�شه ال�ش�تية 
غري  ب�ش�رة  ي�ؤثر  اأن  ا�شتطاع  كما  به،  تبداأ  التي  امل�شادر  معاين  من   )%7٦(
مبا�شرة على معانيها جميعًا، حماية لها من معاين القذارة والفح�ض والفظاظة 
و من ذلك املفردات االآتية: النحيب و الن�شيج و النعيق والنعيب والنقنقة والن�ح 
ونب�ض القلب والنف�ض والن�شن�شة والنبت والنباأ والنبع والنبغ والنجم والنطف 

اأني�ض، د. اإبراهيم، االأ�ش�ات اللغ�ية، مكتبة نه�شة م�شر، �ض ٦٩ .  )١(
ينظر: احلمد، د.غامن، الدرا�شات ال�ش�تية عند علماء التج�يد، �ض ٤7٨ و ما بعدها .  )٢(

ينظر: ابن ال�شراج، االأ�ش�ل يف النح�، درا�شة وحتقيق / عبد احل�شني الفتلي، م�ؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت،   )٣(
١ / ٤٠
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من  وغريها  والن�ر  والندم  والتنميق  الن�شيد  والنزع،  والنفاذ  النهد  و  والنطق 
املعاين)١(. فاكت�شب )الن�ن( من رقيق الف�شة اخلال�شة �شايف رنينها ومن اأنني 
الن�ن  ففي  األ�شق.  وال  منها  االإن�شان  باإن�شانية  اأم�ضُّ  ال  �شميمه،  ذوب  املفج�ع 
نهاية.  األطف  وال  بها  االألفاظ  تبداأ  بداية  اأر�شق  ال  واإلفة،  اأنفا�ض  وع�شري  ة  ِرقَّ
ور�شاقة،  وِرقة  ِخفة  طيُف  اأناقتها،  �شنا  من  له  وكان  اإال  حرفًا  الن�ن  ماجاورت 
تفعل الن�ن باأ�ش�ات احلروف، ماتفعله االأنيقات االأديبات يف نف��ض النا�ض هزًا 
ٍة واإحاطة وَحنان.   حابة عي�ض ووفاء وِرفقة ِرقَّ مل�شاعرهم وتهذيبًا لع�اطفهم، �شَ
فكانت الن�ن االأني�شة بذلك وحَدها، دنيا من امل�شاعر وال�شعر وامل��شيقى، ل�الها 

، وال اإلى ناي اأو كمان.)٢( ما اهتدى االإن�شان اإلى وتٍر يئنُّ وناق��ٍض يرنُّ

ويف القراآن الكرمي ال يخفى على الباحث و القارئ �شي�ع حرف الن�ن و امليم  
يف االآيات و ال �شيما يف الف�ا�شل القراآنية، فاإن » اأكرث ما تنتهي بالن�ن و امليم، 
اأو باملد و ه� كذلك طبيعي يف  و هما احلرفان الطبيعيان يف امل��شيقى نف�شها، 
اإذ اأح�شى  القراآن ...« ) )٣( (. كما اأن لها ح�ش�رًا مكثفًا يف املعاجم العربية، 
منها  يت�شكل   ، وم�شتقًا  كلمة   )٢٩٣١( عن   يزيد  ما  ح�شن  عبا�ض   / الدكت�ر 
حرف )الن�ن(  مبعاٍن متعددة ح�شية و معن�ية، يربطها الذهن بقيم مميزة بني 

املعنيني: احل�شي واملجرد.) )٤( (

و كما ه� باٍد يف الف�ا�شل القراآنية و ال�شعر العربي تاأخذ الن�ن م�قًعا جديرًا 
بالفاعلية يف اإنتاج االإيقاع و ت�ليد ال�ش�ت ال�شجي ؛ الأن )النون( جزء اأ�شيل من  
وغريها  والطنني،  والرنني  واحلنني  والنغم  كالغناء  وامل��شيقى  االإيقاع  مفردات 

)١(  ينظر: عبا�ض، ح�شن، خ�شائ�ض احلروف العربية و معانيها، �ض ١٥٩
)٢(  ينظر: املرجع نف�شه، �ض  ١٥٤-١٦٢

الرافعي، م�شطفى �شادق، اإعجاز القراآن و البالغة النبوية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ١، ١٤١٦ه   )٣(
- ١٩٩٥م،  �ض ١٥٠.

ينظر: عبا�ض، ح�شن، خ�شائ�ض احلروف العربية و معانيها، �ض  ٩٢و ما بعدها .  )٤(
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من اأ�شماء االأ�ش�ات املخ�ش��شة بهذا الل�ن االإيقاعي، ف�شًل عن اأثره ال�شع�ري 
و قيمته النف�شية فهي مظهر من مظاهر االنفعال النف�شي يف االآدميني . 

خمرجه  اللني،  اأ�ش�ات   من  جمه�ر  �ش�ت  ال�او  الواو:  حرف  خ�شائ�ض   -٣
حلقة  �شكل  على  ال�شفتني  �شم  مع  الفم  ج�ف  يف  النف�ض  بتدافع  يت�لد  ج�يف 
�شيقة، اأو كما يق�ل د. اإبراهيم اأني�ض: ال�او يبداأ تك�نها من م��شع �ش�ت اللني 
[ u ] ثم ينتقل الل�شان ب�شرعة اإلى م��شع لني اآخر«)١( و وافقه يف هذا الراأي كل 

من د.عبد ال�شب�ر �شاهني)٢(، ود. كمال ب�شر)٣(، ود. ف�زي ال�شايب)٤(، فكلهم 
النطقي  امل��شع  من  يبداأ  احلركة  �شبه  لل�او  النطقي  الت�شّكل  اأن  اإلى  يذهب�ن 
اخلا�ض بنطق ال�شمة [ u ] ثم ينتقل يف حركٍة انزالقية اإلى م��شع نطق حركة 

اأخرى.

الفطري  ي�شتمد معناها  التي  لل�او ميثل اخلا�شية  ولعل هذا املخرج ال�ش�تي 
اأنهم  اإلى  العطف   ين�شرف  بكر(، فقد  و  و عمرو  زيد  نح�: ) جاء  العطف  يف 
قدم�ا معيَّة يف زمن واحد، بذات الرتتيب اأو برتتيب مغاير. وقد يك�ن اأيٌّ منهم 
قد �شبق االآخر بزمن متقارب اأو مرتاخ. وهكذا فاملعنى االأ�شل حلرف )ال�او( 
ه� جمع متعاطفيها، برتتيب اأو بل ترتيب يف املكان وبتقارب اأو تراخ يف الزمن. 
كما اأن �ش�ت ال�او احلا�شل من تدافع اله�اء يف الفم ي�حي بالبعد اإلى االأمام 
ال��شيط  املعجم  من  اأح�شى  فقد  ح�شن  عبا�ض  د.  اأورده  مبا  وباال�شتئنا�ض   .
اأجد بني معانيها وبني  بال�او، مل  يت�شكل منها   ثلثمائة وخم�شة ع�شر م�شدرًا 

ينظر: اأني�ض، د. اإبراهيم، االأ�ش�ات اللغ�ية، �ض ٤٣  )١(
اخلاجني،  مكتبة  احلديث،  اللغة  علم  �ش�ء  يف  القراآنية  القراءات  ال�شب�ر،  عبد  د.  �شاهني،  ينظر:   )٢(

�ض٤١.
ينظر: ب�شر،  د. كمال، علم االأ�ش�ات، �ض ٣٦٩.     )٣(

ينظر: ال�شايب،  د. فوزي، حما�شرات يف الل�شانيات، وزارة الثقافة،    ط ١، عمان، ١٩٩٩م، �ض٢٠٠-  )٤(
.٢٠٢
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االإيحاءات ال�ش�تية لل�او رابطة وا�شحة،  اإذ كانت الفعالية يف معانيها من�طة 
باحلرفني الباقيني، و ال�شيما االأخري منهما، و من تلك امل�اد اللفظية االآتي: 

)واأمه: اأي وافقه، وب�ض الربق: اأي ملع و برق، وتد، ال�حل، ال�خم، وَرع، و�شل، 
و�ِشن، و طد، وعك، و�شد، و غرت الهاجرة اأي ا�شتد حرها، ومي�ض، وقح، وطئ، 
خ�شية  املقام  هذا  يف  بذكرها  لنا  حاجة  ال  التي  املفردات  من  وغريها  وعظ(، 

االإ�شراف  و التط�يل.

 المبحث األول 
الخصائــص اإليقاعيــة لحروف )الميم والنون والواو( 

في سورة القلم
وما  عنه  يت�لد  ما  باعتبار  احلكيم  الذكر  يف  االأق�ى  الع�شب  االإيقاع  ميثل 
اخلا�شية  ميثل  فال�ش�ت  ل�شماعه،  االآذان  وتقبل  ال�ش�ت  ل�ازم  من  يقت�شيه 
فيها  تتخلق  اإذ  املزمل،  و  املدثر  و  العلق  �ش�رة  من  االأولى  االآيات  يف  اجل�هرية 
الظاهرة امل��شيقية عرب ال�شع�ر، الذي ي�شكلها من حيث ارتباطها بالفعل الدال 
ل االإيقاع يتناغم واحلالة النف�شية وامل�قف  على احلدث والزمن، مبعنى اأن ت�شكُّ

ال�شع�ري الذي اأنتج هذه التجربة، وهي حلظة ق�ل ال�شعر.

بالقدرة  ترتبط  لغ�ية  »خ�شي�شة  اإال  لي�ض  االإيقاع  فاإن  ؛  تقدم  ما  ومبقت�شى 
ق�انني  مع  تناغم  يف  ا  خا�شً ا�شتخداًما  للغة  ال�ش�تي  البعد  ا�شتخدام  على 
اللغة«)١(، و االأ�ش�ات من مق�مات اللغة و من ركائزها اجل�هرية. و بهذا البعد 
»ت�شبح اللغة يف ج�هرها جمم�عة من ال�قائع االأ�شل�بية ينبغي االعتداد بها من 
وجهة نظر االأ�شل�ب«)٢(. و الأنها ظاهرة اأ�شل�بية فاإن »املادة ال�ش�تية تكمن فيها 
اإمكانات تعبريية هائلة؛ فاالأ�ش�ات و ت�افقاتها، و األعاب النغم واالإيقاع والكثافة 

اأبو زيد، ن�شر حامد اأبو زيد، مفهوم الن�س، املركز الثقايف العربي، ط٣، ١٩٨٦م، �ض ١٥7.  )١(
ف�شل، �شلح، علم االأ�شل�ب، �ض ١٣.  )٢(
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واال�شتمراروالتكرار، و الف�ا�شل ال�شامتة كل هذا يت�شمن مبادته طاقة تعبريية 
فذة«)١( وتطبيق هذا البعد على لغة الن�ض القراآين يغدو اأمًرا مبهًرا باعتبار لغته 
املعجزة؛ فهي من هذه الزاوية لغة لها اإيقاعها الذي مييزها داخل اإطار النظام 
مرحلة  يف  �ش�اًء  للن�ض  ال�شفاهية  الطبيعة  من  اكت�شبتها  وقد  العربي  اللغ�ي 
ت�شكله اأو ما تلها يف مرحلة التدوين)٢(. و ال عجب اأن يك�ن اأدنى االألقاب اإلى 
ات�شاقه  يف  »وجدت  دراز  د.  يق�ل  كما  الأنها  �شعر،  اأنه  العرب  خيال  يف  القراآن 
وائتلفه هزة، ت�شرتعي من ال�شمع ما ت�شرتعيه امل��شيقى وال�شعر، على اأنه لي�ض 
باأنغام امل��شيقى وال باأوزان ال�شعر. بل جند �شيًئا اآخر ال جنده يف امل��شيقى وال 
فيها  االأوزان  فاإنك جتد  ال�شعر  الق�شيدة من  ت�شمع  اأنك حني  ذلك  ال�شعر.  يف 
م�حدة بيتًا بيًتا، و�شطًرا �شطرًا، وت�شمع القطعة من امل��شيقى، فاإذا هي تت�شابه 
اأه�اوؤها وتذهب مذهًبا متقارًبا. فل يلبث �شمعك اأن ميجها، وطبعك اأن ميلها، 
اإذا اأعيدت وكررت عليك بت�قيع واحد. بينما اأنت يف القراآن دائًما يف حلن متن�ع 
متجدد، تنتقل فيه بني اأ�شباب واأوتاد وف�ا�شل على اأو�شاع خمتلفة ياأخذ منها كل 
وتر من اأوتار قلبك بن�شيب مت�شاٍو.)٣( على اأن االإيقاع يف اخلطاب القراآين ين�شاأ 
من خلل  جمم�عة متكاملة، اأو عدد متداخل من ال�شمات املميزة التي تت�شكل 
بجانب عنا�شر اأخرى، من االأحرف ال�شاكنة و املتحركة؛ لكننا �شرنكز يف �ش�رة 
القلم على ما ي�شيع من حركة االأ�ش�ات الثلثة )امليم و الن�ن و ال�او(. وبالنظر 
يف م�شار احلركة النظمية و الت�شكيل االإيقاعي للحروف الثلثة ؛ فاإن ما تهياأت 
يتجلى يف  مظهرين، هما:  وامل��شيقية  ال�ش�تية  الطاقة  معامله من م�شادر  لنا 

طريقة التوزيع ال�شوتي و انتظام الفا�شلة القراآنية.

املرجع نف�شه ، �ض ٢7.  )١(
ينظر: املرجع نف�شه، �ض ١٥7.  )٢(

ال�شيخ / حممد عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان ٢/ ٣١٠، وينظر: د. دراز، حممد عبد اهلل،  النباأ   )٣(
العظيم )نظرات جديدة يف القران(، دار القلم، الك�يت، )د.ت(، �ض ١٠٣.
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اأوَل: التوزيع ال�سوتي و قيمته الإيقاعية يف �سورة القلم :  

ي�ؤ�ش�ض  وال�شك�ن  احلركة  قان�ن  اأن  ه�  تقدم  ما  اإلى  باال�شتناد  نقرره  ما  اإن 
القراآين  اخلطاب  يف  ال�ش�تية  الطاقة  تغدو  الأن  االإن�شاين  التداول  م�شاحة  يف 
خم�ش��شة  م�اد  اإنتاجها  يف  تتلزم  و�شناعة  العربي  ال�عي  يف  را�شخة  قيمة 
اأ�ش�اتها يف بنية الكلمات وتراكيب الف�ا�شل القراآنية،  ويجري  من احلروف و 
مبقت�شى ما تنتجه من هذه الل�ازم  ق�ى خا�شة تن�شاأ يف �شياق الق�انني االإ�شنادية 
يعك�ض  والعبارات. مبا  وتراكيب اجلمل  والتقابل  التماثل  �شمات  من  وال�شرفية 
اأكان  �ش�اء  تكرارها  اأو  احلروف  وان�شجام  والرتاكيب؛  االألفاظ  اختيار  ح�شن 
ذلك لت�كيدها اأو للمجان�شة فيما بينها، اإ�شافة اإلى ح�شن اختيار حرف الروي، 
ومتانة الربط بني اجلمل وتنا�شق احلروف، و ت�ا�شجها مع االأغرا�ض و املعاين. 
ومعنى ذلك »اأن التذاذ النف�ض بالنغم ال يرجع اإلى جمرد اتفاق النغم، بل يرجع 
متنا�شبة  االتفاق  بعد  االأبعاد  ك�ن  مثل  اأخرى،  اأم�ر  اإلى   - ذلك  عن  ف�شًل   -
التقطيع، وك�نها فا�شلة يف بابها، فاإن بع�ض االتفاقات اأف�شل من بع�ض ملا ُيعَمل 

عليها من �شيغة االنتقال و�ش�رة االإيقاع، وك�ن الغالب من االأبعاد معتداًل)١(.

وملا كانت االأبعاد بني احلركات وال�شكنات متلئمة، ومن�شجمة من حيث اأط�ال 
اأزمنتها، و�شرعتها، فاإن الق�ة الذائقة تدركها وتلتذ بها من جهة، وتظل حمافظة 
على ن�شقها امل��شيقي �شليًما، معافى من االنك�شار واخللل ال�زين واالإيقاعي. ول� 
كانت تلك االأبعاد كبرية وا�شعة ملا اأدركتها االأ�شماع وحلدث انك�شار وزين، وخلل 
عرو�شي، وخروج -بالتايل- عن االإيقاع ال�شليم. وهذا يعني اأن االأذن تدرك ما 
بارتباط  الزمن.))٢((و  ومتاآلف وفق مقادير حمددة من  ه� من�شجم، متنا�شق 
احلروف واأ�ش�اتها بالظاهرة اللغ�ية؛ فاإن »اللغة - هي وعاء التجارب و االأداة 

ع�شفور، د.  جابر، مفهوم ال�شعر:- دار التنوير - بريوت - ط٢- ١٩٨٢.�ض٢٤٨.  )١(
الع�اين، حممد بّري، الظاهرة االإيقاعية بني ال�شعر وامل��شيقا،  احتاد الكتاب العرب، ٢٠٠١م، �ض ١١   )٢(

ومابعدها
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احلا�شتني  بهاتني  تت�شل  التجارب -  نقل  يف  ت�شتخدم  التي  املثالية  الرمزية 
كما  و  الب�شر«)١(.  اإلى  الكتابة  تزجي  و  ال�شمع  اإلى  الكلم  فت�ش�ق  اخلطريتني؛ 
تختلف  وكما  اللغة  اأ�ش�ات  فكذلك  معينة؛  خمارج  ذات  ال�شيمف�نية  نغمات  اأن 
ا و ط�اًل و ق�شًرا و ق�ة و �شعًفا، تختلف االأ�ش�ات �شدة  النغمات عل�ًا و انخفا�شً
ورخاوة و جهًرا وهم�ًشا وتفخيًما وترقيًقا وحركة ومدًا . على  اأن ال�ش�ت املفرد 
هنا كالنغمة امل��شيقية تتعني داللته يف حميطه العملي من الكلمة التي ال ميكن 

اال�شتغناء عنها من اأ�شل الكلمة)٢(.

وملا كان االأ�شل�ب ح�شب تعريف جرياو »ه� مظهر الق�ل الذي ينجم عن اختيار 
و�شائل التعبري؛ هذه ال��شائل التي حتددها طبيعة ومقا�شد ال�شخ�ض املتكلم اأو 
الكاتب«)٣(؛ فاإنه ينم� و يتط�ر يف ال�عي املعريف للمتلقي باعتبار ما ينه�ض عليه 
بفعل املمار�شة اللغ�ية، والتكرارات وال�شمات املتتابعة، وي�شبح البعد االإح�شائي 
يف الدر�ض االأ�شل�بي اإجراًء حمم�دًا يف �شبيل البحث عن املنجز الداليل من وراء 
الت�شكيل الن�شي لهذه احلروف وداللتها يف البنية ال�ش�تية. و لل�ق�ف على هذه 
الت�زيع  للنظر يف طريقة  اإح�شائي  باإجراء  قمنا  فر�شياتها؛  واختبار  املعطيات 
ال�ش�تي يف �ش�رة القلم؛ اإال اأن الك�شف عن مدى هذا الت�ظيف واأبعاده يقت�شي 
من الباحث ا�شتخدام و�شائل قيا�ض دقيقة، تتيح فر�شة تعرفه واختباره. وينطلق 
بني  القائمة  العلقة  على  ما  ن�ض  يف  االأ�شل�ب  االآتي:«يعتمد  املبداأ  من  عندئٍذ 
نف�ض  تكرار  ومعدالت  واملعجمية،  والنح�ية  ال�ش�تية  للعنا�شر  التكرار  معدالت 
اأن�شار  يذهب  كما  ال�شياق«)٤(.  ناحية  من  به  مت�شلة  قاعدة  يف  العنا�شر  هذه 
اأن االأ�شل�ب »لي�ض �ش�ى مركب االحتماالت ال�شياقية لعنا�شره  اإلى  هذا االجتاه 

ح�شان، د.متام، اللغة بني املعيارية و الو�شفية، عامل الكتب، القاهرة، ط ٤، ٢٠٠٠م، �ض ١١٠ .  )١(
ينظر: املرجع نف�شه ، �ض ١١٦ .  )٢(

ف�شل، د.�شلح، علم االأ�شل�ب، �ض ١٢٦.  )٣(
املرجع نف�شه، �ض٢٤٢.  )٤(
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اللغ�ية«)١(. وتف�شريه اأن العلقات ال�شياقية ميكن حتديدها بطرق خمتلفة، فكل 
ن�ض اأو م�شهد يت�شل ب�شياقات متعددة؛ بع�شها ميكن حتديده، بطرق �شكلية اأو 

لغ�ية.

اأما االأ�شا�ض الت�زيعي لتحديد االأ�شل�ب اعتماًدا على معدالت التكرار فيمكن 
معدالت  حتملها  التي  »الر�شالة  ه�  االأ�شل�ب  اأن  يف  )بل��ض(،  يراه  مبا  اإجماله 
تكرار الت�زيع واحتماالت حت�الت خ�ا�شه اللغ�ية، وخا�شة عندما تك�ن خمتلفة 
غلبة  فتبني  جملتها«)٢(.  يف  اللغة  يف  امللمح  نف�ض  لها  التي  اخل�ا�ض  تلك  عن 
اجلدول  يف  باٍد  ه�  كما  االأخرى  اللغ�ية  االأ�ش�ات  بقية  على  الثلثة  االأ�ش�ات 

االآتي:

احلرفم
تواتره 
يف �سورة 

القلم 

ن�سبة 
احلرف مالتواتر

تواتره 
يف �سورة 

القلم 

ن�سبة 
التواتر

١٫7٤%٢١الذال١٢٫٥7١٦%١٥٢الن�ن١
١٫7٤%٢١القاف ١١٫٠٠١7%١٣٣امليم ٢
١٫٥7%١٩احلاء٨٫٠٢١٨ %٩7ال�او٣
١٫٤١%١7ال�شاد١٩ 7٫٦١%٩٢االألف ٤
١٫٠٨%١٣اجليم 7٫٦١٢٠%٩٢اللم ٥
٠٫٩١%١١الطاء٦٫7٨٢١%٨٢الياء٦
٠٫7٤%٩اخلاء٥٫٥٤٢٢%٦7الهمزة 7
٠٫٦٦%٨الغني ٥٫٤٦٢٣%٦٦الباء ٨
٠٫٥٠%٦الثاء ٤٫٣٨٢٤%٥٣الكاف ٩

املرجع نف�شه، �ض٢٤٢.  )١(
علم االأ�شل�ب، د. �شلح ف�شل، �ض٢٤٤.  )٢(
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احلرفم
تواتره 
يف �سورة 

القلم 

ن�سبة 
احلرف مالتواتر

تواتره 
يف �سورة 

القلم 

ن�سبة 
التواتر

٠٫٥٠%٦ال�شني ٣٫٩7٢٥%٤٨الراء ١٠
٠٫٣٣%٤الزاي٣٫٩7٢٦%٤٨الهاء١١
٠٫٣٣%٤ال�شاد٣٫٤7٢7%٤٢العني ١٢
٠٫٢٥%٣الظاء٣٫٢٣٢٨%٣٩التاء ١٣
٢٫٣٢%٢٨الفاء١٤
١٠٠%١٢٠٩املجم�ع ٢٫٣٢%٢٨الدال ١٥

القراآين  اخلطاب  حظ  اأن  احلروف،  بني  والت�اتر  الت�زيع  هذا  من  ون�شتنتج 
يف �ش�رة القلم من االأ�ش�ات الثلثة كان وافًرا، وغدت اأ�شباب ت�شكيله حمك�مة 
قيمة  يعزز  �شياق  يف  ال�ش�تي  نظامها  يف  وجرت  فيها  انتظمت  التي  باملفردات 
احلروف الثلثة واأثرها اجللي يف ت�ليد االإيقاع والنغم  و قد بدت ح�شب ت�اترها 

كاالآتي:

مالحظاتن�سبة التواترتواتره يف �سورة القلماحلرف

 ١٢٫٥7%١٥٢الن�ن
 ١١٫٠٠%١٣٣امليم 
٨٫٠٢  %٩7ال�او

٣١٫٦٠  %٣٨٢املجم�ع

باأطراف  الثلثة مي�شك  للأ�ش�ات  ال�ش�تي  والرتجيع  الكمي  الت�زيع  اإن هذا 
وانتظام  االإيقاعي  التن�شيق  يعك�ض  نح�  على  القلم  �ش�رة  يف  القراآين  اخلطاب 
ا واإح�شا�ًشا مفعًما بقيمة  الروؤيا االإبداعية لهذا الت�زيع من جهة، و مينحنا في�شً
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جهة  من  املت�ازي،  االنتظام  و  الت�زيع  هذا  عن  االإيقاعية   ال�ش�تية  الطاقة 
اأخرى،حتى لكاأنها يف هذا االنتظام اأ�شبه ب�شل�شلة اأو قطرات نغمية، تن�شكب يف 
االأذن يف ن�شق ا�شتمراري مركب، يخلق يف النف�ض طائفة من االأمزجة املن�شجمة 
وتغري  االأب�شار  ت�شحر  اإبداعية  بروؤية  معينة،  نف�شية  ق�شة  منها  تتك�ن  التي 
ال�شامع  باملتابعة النغمية لت�زيع احلروف، كما ه� مظلل يف الت�شل�شل الب�شري 

والكتابة الب�شرية االآتية:  

ن

َواْلَقَلِم َوَما َي�ْشُطُروَن

ْجُن�ٍن َك مِبَ َما اأَْنَت ِبِنْعَمِة َرِبّ

ُن�ٍن ْجًرا َغرْيَ مَمْ َواإَِنّ َلَك اَلأَ

َك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم َواإَِنّ

ُروَن َوُيْب�شِ ُر  َف�َشُتْب�شِ

ُكُم اْلـَمْفُت�ُن ِباأَِيّ

َلّ َعْن �َشِبيِلِه َوُهَ� اأَْعَلُم ِباْلـُمْهَتِديَن ْن �شَ َك ُهَ� اأَْعَلُم مِبَ اإَِنّ َرَبّ

ِبنَي َفَل ُتِطِع اْلـُمَكِذّ

وا َلْ� ُتْدِهُن َفُيْدِهُن�َن َودُّ

ٍف َمِهنٍي َواَل ُتِطْع ُكَلّ َحَلّ

اٍء ِبَنِميٍم اٍز َم�َشّ َهَمّ

اٍع ِلْلَخرْيِ ُمْعَتٍد اأَِثيٍم َمَنّ

ُعُتٍلّ َبْعَد َذِلَك َزِنيٍم
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اأَْن َكاَن َذا َماٍل َوَبِننَي

ِلنَي �َشاِطرُي ااْلأََوّ اإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِه اآَياُتَنا َقاَل اأَ

ْرُط�ِم �َشَن�ِشُمُه َعَلى اخْلُ

ِبِحنَي َها ُم�شْ ِرُمَنّ ْذ اأَْق�َشُم�ا َلَي�شْ ِة اإِ َنّ َحاَب اجْلَ ا َبَلْ�َناُهْم َكَما َبَلْ�َنا اأَ�شْ اإَِنّ

َواَل َي�ْشَتْثُن�َن

َك َوُهْمَناِئُم�َن َفَطاَف َعَلْيَها َطاِئٌف ِمْن َرِبّ

ِرمِي َبَحْت َكال�شَّ َفاأَ�شْ

ِبِحنَي َفَتَناَدْوا ُم�شْ

اِرِمنَي اأَِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم اإِْن ُكْنُتْم �شَ

َفاْنَطَلُق�ا َوُهْم َيَتَخاَفُت�َن

َها اْلَيْ�َم َعَلْيُكْمِم�ْشِكنٌي اأَْن اَل َيْدُخَلَنّ

َوَغَدْوا َعَلى َحْرٍد َقاِدِريَن

اُلّ�َن ا َل�شَ ا َراأَْوَها َقاُل�ا اإَِنّ َفَلَمّ

َبْل َنْحُنَمْحُروُم�َن

ُح�َن ُقْل َلُكْم َلْ�اَل ُت�َشِبّ مَلْ اأَ َقاَل اأَْو�َشُطُهْم اأَ

ا َظامِلِنَي ا ُكَنّ َنا اإَِنّ َقاُل�ا �ُشْبَحاَن َرِبّ

ُهْم َعَلى َبْع�ٍض َيَتَلَوُم�َن َفاأَْقَبَل َبْع�شُ

ا َطاِغنَي ا ُكَنّ َقاُل�ا َيا َوْيَلَنا اإَِنّ

َنا َراِغُب�َن ا اإَِلى َرِبّ ا ِمْنَها اإَِنّ َنا اأَْن ُيْبِدَلَنا َخرْيً َع�َشى َرُبّ
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َكَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب ااْلآِخَرِة اأَْكرَبُ َلْ� َكاُن�ا َيْعَلُم�َن

ِعيِم اِت الَنّ ِهْم َجَنّ اإَِنّ ِلْلُمَتِّقنَي ِعْنَد َرِبّ

اأََفَنْجَعُل امْلُ�ْشِلِمنَي َكامْلُْجِرِمنَي

ُكُم�َن َما َلُكْم َكْيَف حَتْ

اأَْم َلُكْم ِكَتاٌب ِفيِه َتْدُر�ُش�َن

وَن ُ اإَِنّ َلُكْم ِفيِه مَلَا َتَخرَيّ

ُكُم�َن َنّ َلُكْم مَلَا حَتْ اٌن َعَلْيَنا َباِلَغٌة اإَِلى َيْ�ِم اْلِقَياَمِة اإِ اأَْم َلُكْم اأَمْيَ

ُهْم ِبَذِلَك َزِعيٌم �َشْلُهْم اأَُيّ

اِدِقنَي ْن َكاُن�ا �شَ اأَْم َلُهْم �ُشَرَكاُء َفْلَياأُْت�ا ِب�ُشَرَكاِئِهْم اإِ

ُج�ِد َفَل َي�ْشَتِطيُع�َن َلى ال�ُشّ َيْ�َم ُيْك�َشُف َعْن �َشاٍق َوُيْدَعْ�َن اإِ

ُج�ِد َوُهْم �َشامِلُ�َن ٌة َوَقْد َكاُن�ا ُيْدَعْ�َن اإَِلى ال�ُشّ اُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذَلّ َخا�ِشَعًة اأَْب�شَ

ِديِث �َشَن�ْشَتْدِرُجُهْمِمْن َحْيُث اَل َيْعَلُم�َن ُب ِبَهَذا احْلَ َفَذْريِن َوَمْن ُيَكِذّ

َواأُْمِلي َلُهْم اإَِنّ َكْيِدي َمِتنٌي

ْثَقُل�َن اأَْم َت�ْشاأَُلُهْم اأَْجًرا َفُهْمِمْنَمْغَرمٍمُ

اأَْم ِعْنَدُهُم اْلَغْيُب َفُهْم َيْكُتُب�َن

�ِت اإِْذ َناَدى َوُهَ�َمْكُظ�ٌم اِحِب احْلُ َك َواَل َتُكْن َك�شَ ْكِم َرِبّ رِبْ حِلُ َفا�شْ

ِه َلُنِبَذ ِباْلَعَراِء َوُهَ�َمْذُم�ٌم َلْ�اَل اأَْن َتَداَرَكُه ِنْعَمٌة ِمْن َرِبّ

نَي احِلِ ُه َفَجَعَلُه ِمَن ال�شَّ َفاْجَتَباُه َرُبّ

ُه مَلَْجُن�ٌن ْكَر َوَيُق�ُل�َن اإَِنّ اِرِهْم مَلَّا �َشِمُع�ا الِذّ ْب�شَ َواإِْن َيَكاُد اَلِّذيَن َكَفُروا َلُيْزِلُق�َنَك ِباأَ
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َوَما ُهَ� اإِاَلّ ِذْكٌر ِلْلَعامَلِينَي »

كما اأن املتاأمل اأو املتلقي يف هذا الت�زيع واالنتظام ال�ش�تي للحروف الثلثة؛ 
بهذه   �ش�رت  لكل   القراآين  اخلطاب  ت�زيع  يف  املعجزة  القدرة  اأن  يقيًنا  يدرك 
الطريقة امل��شيقية  يحقق فاعليتها لدى املتلقي، اإذ تكت�شب االأ�ش�ات  يف التعامل 
؛  االآذان  ت�شحر  و  العق�ل  تبهر  البديع بطريقة معجزة  و نظمها  اهتزازاتها  مع 
حملت  ؛  ممتعة   نغمية  �شل�شلة  عرب  االآيات  يف  الكلم  نغمات  منها  ت�لدت  فقد 
به يف  تت�لد  فيما  النف�ض  مع  تتناغم  اإيقاعية،  املكاين  خ�ش��شية  يف مت��شعها 
األفيناها   حني  قيمتها  وازدادت  نف�شية،  اأم�اج  عرب  خا�شة  مب�لدات  االألفاظ 

تبتدئ من املخارج، فتنتهي به و كاأنها ع�اطُف تتغنى. 

و�ش�اء ارتبط االأمر بال�ش�ت اأو �شفته جند اأن احلروف الثلثة قد حظيت لدى 
العرب مبا يجري على اأ�شل من حتقيق احلروف وتفخيمها، ب��شفها من اأخ�ض 
النربات  منزلة  تنزلت  لذلك  العالية  النربة  و  مة  املفخَّ ال�شفة  ذات  احلروف 
انتظم عليه  ما  يتفق يف جملة  الذي  املر�شلة وخا�شة �ش�ت )النون(  امل��شيقية 
يف االآيات ال�شابقة واللحقة مع ح�شيلة ال�ش�ت النغمي للميم وال�او  ونق�شد 
من حيث البناء الرتكيبي واأ�شل�بية التاأليف اإذ تتمازج احلروف الثلثة بتناغم 
جميل، له من اجللل ما يكفي الإجناز م�شت�ى خم�ش��ض يف االإعجاز ال�ش�تي 
واجتمعت  والداللية  ال�ش�تية  و�شماتها  خ�ا�شها  تداخلت  فقد  القلم،  �ش�رة  يف 
االأخرى  االأ�ش�ات  مع  طبيعية  منا�شبة  لبع�شه  ذلك  بع�ض  ومنا�شبِة  �شفاتها 
والتكرير   التف�شي  و  والرتقيق  والتفخيم  والرخاوة  وال�شدة  واجلهر،  الهم�ض  يف 
والرتجيع االأنيق، وغري ذلك من �شفات االأ�ش�ات فكان لنا بهذه االجتماع اأجمل 
كاملة  ال�ش�رة  يف  امل��شيقي  اللحن  منها  تك�ن  متدفقة  وم��شيقا  تعبري  واأجل 
اأن«  باعتبار  ال�ش�رة،  بنية  يف  ت�اترها  بح�شب  اإيقاعه  ياأخذ  كل  معل�مة  بن�شب 
اإمنا ه�  واأن هذا االنفعال بطبيعته،  النف�شي  ال�ش�ت هي مظهر االنفعال  مادة 
ا اأوغنة اأو ليًنا اأو �شدة ؛ و مبا يهيئ  �شبب يف تن�يع ال�ش�ت، مبا يخرجه فيه مدًّ
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له من احلركات املختلفة يف ا�شطرابه وتتابعه على مقادير تنا�شب ما يف النف�ض 
من اأ�ش�لها ») )١( ( . وتلك ن�شب بيناها يف اجلداول ال�شابقة من حيث درجات 

ال�ش�ت و خمارجه و اأبعاده  و اأ�شراره التي ذكرناها �شابقًا.

ثانيًا: الفا�سلة و اأثرها يف اإنتاج النغم املو�سيقي يف �سورة القلم:

تعد الفا�شلة القراآنية من اأبرز الظ�اهر االأ�شل�بية يف القراآن الكرمي، اإذ التزم 
بها النظم القراآين التزاًما مطرًدا يف جميع اآياته، حتى لكاأنها الق�ايف يف ال�شعر 
وهي �شمة قد اأ�شار اإليها بق�له تعالى:{كتاب اأحكمت اآياته ثم ف�شلت من لدن 
حكيم خبري})٢(. فغدت م�شدًرا اأ�شيًل يف املقاربة االأ�شل�بية والبحث االإيقاعي. 

وباعتبار �شك امل�شطلح يف م�شاغل النظر النقدي؛ تاأخذ الفا�شلة لدى العلماء 
حتمل  الغالب  يف  لكنها  تعريفات،  من  ي�ش�ق�ن  فيما  متعددة  �ش�ًرا  والدار�شني 
»حروف  باأنها  الرماين:  ق�ل  ال�ش�ر  تلك  ويجمع  التعدد  ذلك  ي�ؤم  جامًعا  بعًدا 
مت�شاكلة يف املقاطع ت�جب ح�شن اإفهام املعاين«)٣(. و يعني ت�شكلها يف املقاطع اأن 
»واإمنا  ا:  اأي�شً الرماين  الف�ا�شل قال  وتلك من حما�شن  تاأتي حروفها متقاربة، 
يدل  ما  البيان  من  الكلم  يكتنف  الأنه  املتقاربة؛  احلروف  الف�ا�شل،  يف  ح�شن 
على املراد يف متييز الف�ا�شل واملقاطع، ملا فيه من البلغة وح�شن العبارة واأما 
الق�ايف فل حتتمل ذلك، الأنها لي�شت يف الطبقة العليا من البلغة واإمنا ح�شن 
الكلم يف اإقامة ال�زن وجمان�شة الق�ايف، فل� بطل اأحد ال�شيئني، خرج عن ذلك 
املنهاج، وبطل ذلك احل�شن، الذي له يف االأ�شماع ونق�شت رتبته يف االأفهام«.)٤(

الرافعي، م�شطفى �شادق، اإعجاز القراآن و البلغة النب�ية، �ض ١٤٩.  )١(
�ش�رة ه�د: االآية )١(.  )٢(

الرماين، اأب� عي�شى،  النكت يف اإعجاز القراآن،  �شمن ثلث و�شائل يف اإعجاز القراآن،  حتقيق / حممد   )٣(
خلف اهلل، حممد زغل�ل �شلم، دار املعارف، القاهرة،  �ض٨٩.

امل�شدر نف�شه، �ض ٩٠، ٩١.   )٤(
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الفا�شلة  اأن  يرى  الذي  الزرك�شي،  تعريف  ت�شمنه  ما  املتعددة  �ش�رها  ومن 
»كلمة اآخر االآية«)١(. ويف ت�ش�ر قريب من تعريف القدماء تعريف ف�شل عبا�ض، 

اإذ »يق�شد بالفا�شلة القراآنية ذلك اللفظ الذي ختمت به االآية«)٢(

الب�شرية  الكتابة  يف  النظر  و�ش�ابط  ال�شابقة؛  التعريفات  ومبقت�شى 
واالإيحائية؛ ميكن الق�ل اأن الفا�شلة هي اآخر كلمة ختمت بها الآية وتت�شمن  
ا ملا ورد قبلها. و لعل هذه ال�ش�ابط التي حددت م��شع الفا�شلة  اإ�شارة اأو ملخ�شً
لدى العلماء يف نظم االآيات القراآنية هي التي ميزتها عن الق�ايف ال�شعرية؛ اإذ 
ملا �شلب عنه  ال�شارع احلكيم  تعالى، الأن  الق�ايف يف كلم اهلل  ا�شتعمال  »ميتنع 
ا�شم الق�ايف يف القراآن، امتنعت الف�ا�شل يف ال�شعر ب��شفها خ�ش��شية للقراآن 
فل تتعداه« )٣(.و بهذا التميز ا�شتجمعت الفا�شلة القراآنية  خ�شالها يف م�شامني 
االآيات باإ�شارات خا�شة من التمثيل الداليل للروؤى واملقا�شد واالأغرا�ض؛ فغدت  
الفائدة يف الف�ا�شل كامنة يف داللتها على املعاين وتابعة لها، ف�شًل عن التاأثري 
اإيقاًظا  فيها  »اأن  كما  املقاطع،  واعتدال  الكلم،  ن�شق  يف  ال�ظيفية  والفاعلية 

للذهن، وراحة للقارئ واإطراًبا لل�شامع«)٤(.

واأثر  القلم  �ش�رة  يف  ال�ظيفية  وقيمتها  الف�ا�شل  نظم  مقايي�ض  يف  وبالنظر 
احلروف الثلثة يف ت�ليد االإيقاع وحتقيق اللذة النغمية يف نهاياتها، ال جند من 
ال��شف ما يكفي ال�شتيعاب جمال ف�ا�شلها وح�شن االختتام بها يف ال�ش�رة، غري 
اأن من الكلم ما يجري على هذا ال�شاأن بالق�ل: اأنها جاءت على اأعذب مقطع، 
واأ�شهل خمرج، ي�شد ال�شامع والقارئ اإليه، ويربط النف�ض به، فل تنفك عنه اإال 
عند االنتهاء من قراءته وتاأمله، فمنها يتجلى احل�ش�ر النا�شع جلر�ض االألفاظ 

الزرك�شي، الربهان يف عل�م القراآن،  ١/ ٥٨.  )١(
عبا�ض، ف�شل ح�شن، �شناء عبا�ض، اإعجاز القراآن الكرمي، املكتبة ال�طنية، عمان، ١٩٩١م ، �ض ٢٢٥  )٢(

 ،١ اإبراهيم، دار اجليل، بريوت، ط  اأبو الف�شل  الزرك�شي، الربهان يف علوم القراآن، حتقيق/ حممد   )٣(
١٤٠٨ه - ١٩٨٨م،  ١/ ٥٨.

ينظر: د. عبد الفتاح ال�شني، الفا�شلة القراآنية، دار املريخ، الريا�ض، ١٤٠٢ه - ١٩٨٢م، �ض ٢٢.  )٤(
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البديع  النظم  خلبة  تع�شدها  و  �شحًرا  فتزداد  عبارة،  كل  يف  النغمية  وقيمتها 
من احلروف واالأ�ش�ات االأخرى كاللني واملدود وغريها، على نح� يعك�ض ب�شط 
النغمية على  ال�شل�شل  باٍد يف  االآيات، كما ه�  راأ�شًيا يف  ن�رها  وي�شيع  فاعليتها 

النح� االآتي: 

  َي�ْشُطُروَن

  َعِظيٍم

ْجُن�ٍن    مِبَ

  اأَِثيٍم 

ُن�ٍن    مَمْ

  َزِنيٍم 

ُروَن   ُيْب�شِ

  اخلرط�م 

  امْلَْفُت�ُن

ِرمِي   ال�شَّ

  امْلُْهَتِديَن

ِعيِم   النَّ

ِبنَي    امْلَُكذِّ

  َمْكُظ�ٌم

  ُيْدِهُن�َن

  َمِهنٍي



١٧٩

الندوات والمؤتمرات 8

  هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا  

  َبِننَي

ِلنَي   ااْلأَوَّ

ِبِحنَي   ُم�شْ

  َي�ْشَتْثُن�َن

  َناِئُم�َن

اِرِمنَي   �شَ

  َيَتَخاَفُت�َن

  ِم�ْشِكني

  َقاِدِرين

الُّ�َن   َل�شَ

ُروُم�َن   حَمْ

ُح�َن   ُت�َشبِّ

  َظامِلِنَي

  َيَتَلَوُم�ن

  َطاِغنَي

  َراِغُب�َن

  َيْعَلُم�َن

  َكامْلُْجِرِمنَي

ُكُم�َن   حَتْ
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  َتْدُر�ُش�َن

وَن ُ   َتَخريَّ

ُكُم�َن   حَتْ

  َزِعيٌم

اِدِقنَي   �شَ

  ي�ْشَتِطيُع�َن

  �َشامِلُ�َن

  اَل َيْعَلُم�َن

  َمِتنٌي

  ُمْثَقُل�َن

  َيْكُتُب�َن

  مذم�م

نَي احِلِ   ال�شَّ

  اَل َيْعَلُم�َن

  مَلَْجُن�ٌن

  للعاملني

اال�شتعانة  ميكننا  للفا�شلة  االإيقاعي  التاأثري  يف  الطريقة  هذه  اإلى  وبالنظر 
عليه  بدت  الذي  البديع  التن�شيق  هذا  وراء  ما  ال�شتنطاق  االإح�شائية  بامل�شاألة 
خا�شة  فر�شية  من  انطلقًا  للف�ا�شل  االإيقاعية  البنية  �شمن  الثلثة  احلروف 
تن�ض على اإن »عملية اختيار واعية اأو غري واعية لعنا�شر لغ�ية معينة، وت�ظيفها 
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عن ق�شد الإحداث تاأثري خا�ض ه� التاأثري االأ�شل�بي«)١( فما بالنا بالنظم القراآين 
الذي ال ياأتيه الباطل من بني يديه و ال من خلفه، و نق�شد اأن الدقة يف الت�زيع 
واختيار العنا�شر يظل م�ؤ�َش�ًشا على روؤية اإعجازية يف اخلطاب القراآين. وبرهان 
هذا االنتظام  وتلك الغلبة امل�شتحقة يف معدالت التكرار ودقة الت�زيع للحروف 

الثلثة، ميكن بيانه من خليا اجلدول االآتي:

تواتره يف احلرفم
الفا�سلة  

ن�سبة 
تواتره يف احلرف مالتواتر

الفا�سلة  
ن�سبة 
التواتر

١٫١١%٣الثاء ١٨٫٤٥١٦ %٥٠الن�ن١
١٫١١%٣اخلاء١٤٫٣٩١7%٣٩امليم ٢
١٫١١%٣الطاء7١٨ ١١٫٠%٣٠ال�او٣
١٫١١%٣الظاء٩٫٩٦١٩ %٢7الياء٤
١٫١١%٣القاف ٦٫٦٤٢٠ %١٨اللم ٥
٠٫7٣ %٢اجليم ٢١ ٥٫٩٠%١٦االألف ٦
٠٫7٣ %٢الذال٥٫١7٢٢%١٤التاء 7
٠٫7٣ %٢الزاي٢٣ ٤٫٠٥%١١الراء ٨
٠٫7٣ %٢ال�شاد٢٤ ٢٫٩٥ %٨ال�شاد٩

٠٫7٣ %٢الغني ٢٫٢١٢٥ %٦احلاء١٠
٠٫7٣ %٢الفاء٢٫٢١٢٦ %٦العني ١١
٠٫7٣ %٢الهاء١٫٨٥٢7 %٥الباء ١٢
--ال�شني ١٫٨٥٢٨ %٥الكاف ١٣
 ١٫٤٨%٤الدال ١٤

ف�شل،�شلح، علم االأ�شل�ب، �ض ٢٤٢.  )١(
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تواتره يف احلرفم
الفا�سلة  

ن�سبة 
تواتره يف احلرف مالتواتر

الفا�سلة  
ن�سبة 
التواتر

  ١٠٠ %٢7١املجم�ع ١٫١١%٣الهمزة ١٥

وبهذه االإح�شائية وتلك الن�شب املت�اترة  التي بدت عليها ف�ا�شل �ش�رة القلم؛ 
نهاية  يف  القراآنية  امل��شيقا  تدفق  و  ال�ش�تي  الت�زيع  يف  ال�افر  حظها  ندرك 
باٍد يف خليا  ه�  ما  بح�شب  عالية،   ِن�شبًا  الف�ا�شل  تك�ين  نالت يف  اإذ  االآيات، 

اجلدول االآتي: 

مالحظاتن�سبة التواترتواتره يف الفا�سلة احلرف

١٨٫٤٥ %٥٠الن�ن
١٤٫٣٩%٣٩امليم 
7 ١١٫٠%٣٠ال�او

٤٣٫٩٠ %١١٩املجم�ع

واالأ�ش�ات  الثلثة  اأ�ش�ات احلروف  التنا�شب احلا�شل بني  و  الت�زيع  اإن هذا 
تكييف  يف  االإبداعية  الطاقة  يك�شف  الف�ا�شل  ت�شكيل  يف  اأ�شهمت  التي  االأخرى 
والنظم  الف�شيح   املنطق  بهذا  يليق  فريد،  م��شيقي  ب�قع  وتناغمه  ال�ش�ت 
البليغ لبنية ال�ش�رة  وتنا�شق نظمها وهذا ما اأبهر امل�شركني حني نزوله يف بيئة 
الفا�شلة  ت�شكيل  يف  الروي  حلروف  كان  اإذ  والبلغة؛  الف�شاحة  اأرباب  قري�ض 
القراآنية واأ�ش�ات حروفها االأخرى اأثر اإيقاعي يف اإثارة العرب ومراعاة �شمعهم 
ونق�شد اأنه » ملا قرئ عليهم القراآن، راأوا حروفه يف كلماته، وكلماته يف ُجمله، 
اأحلاًنا لغ�ية رائعة؛ كاأنها الئتلفها وتنا�شبها قطعة واحدة، وكان ذلك اأبنَي يف 
عجزهم؛ واأنه اأمٌر ال ِقبل لهم به؛ فكانت هذه االأنغام بالن�شبة للعرب كال�شدمة 
الكلمات  اأوزان  يف  انتظام  و  دقة  من  عليه  هي  مبا  العربية،  للنف�ض  االأولى 
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العرب  �شيء من كلم  يتفق ذلك يف  ولي�ض  ما عداها؛  دون  واأجرا�ض احلروف 
انتظام  من  ال�جه  هذا  كان  ورمبا  ال�شجع«.)١(  اأو  ال�شعر  من  وزًنا  يك�ن  اأن  اإال 
احلروف واأ�ش�اتها على هذه ال�ش�رة من الف�ا�شل ه� الذي �شفى طباَع البلغاء 
بعد االإ�شلم، فالفا�شلة هي خمرج االآية ال�احدة و�شر في�شها ال�ش�تي والداليل 
بل لقد جمعت من حما�شن ال�شياغة وبلغة املعنى اأق�شى ما ميكن اأن يت�ش�ره 
تربية  ت�لى   « قد  اللغ�ية  الل�ازم  بهذه  القراآين   اخلطاب  اإن   . باإحكام  العربي 
الذوق امل��شيقي اللغ�ي فيهم، حتى كان لهم من حما�شن الرتكيب يف اأ�شاليبهم 
- مما يرجع اإلى ت�شاوق احلروف على اأ�ش�ل م�شب�طة من بلغة النغم بالهم�ض 
االآيات  يف  ذلك  اختلف  ثم  ونح�ها،  والغنة  واملد  وال�شفري  والقلقلة  واجلهر 
ب�شًطا واإيجاًزا، وابتداًء ورًدا، واإفراًدا وتكريًرا.)٢( وبالع�دة اإلى احلروف الثلثة 

وقيمتها االإيقاعية يف �ش�رة القلم، يطالعنا اجلدول االآتي: 

النف�سالجتاهحرف الروي م

٨٦٫٥٤%٤٥الن�ن١
١٣٫٤٦%7امليم ٢
--ال�او٣
١٠٠%٥٢املجم�ع٤

فقد  النغمي،  و�شره  خ�ش��شيته  له  روي  حرف  ب��شفه  )النون(   اأثر  يربز 
االجتاه  هذا  يف  وت�اتر  م��شًعا،   )٤٥( من  اأكرث  يف  ال�ش�رة  ف�ا�شل  بها  ختمت 
بن�شبة )٨٦.٥٤%(، يليه �ش�ت امليم، يف )7( م�ا�شع، بن�شبة )١٣.٤٦%(، و غاب 
ال�او مبقت�شى ج� ال�ش�رة وطبيعة تن�شيقها االإيقاعي . و مع ذلك فاإن املقا�شد 
والن�ن  امليم  مل�شاندة  ي�ؤهله  الذي  اقت�شت ح�ش�ره يف م��شعه  ال�ش�تية  والبنية 

الرافعي، م�شطفى �شادق، اإعجاز القراآن و البلغة النب�ية، �ض ١٤٨.  )١(
املرجع  ال�شابق، �ض ١٤٩، ١٥١  )٢(
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القراآين  اخلطاب  طريقة  وهي  للروي،  ال�ش�تية  الطاقة  ت�ليد  يف  وم�ؤازرتهما 
يف ت�شكيل الفا�شلة القراآنية، اإذ ينطلق مما عرفت به العرب؛ حتقيًقا خلا�شية 
االإعجاز التي جتمع يف ا�شتحقاقها االإيقاعي بني وظيفتي االإقناع واالإمتاع،  فه� 
من جن�ض كلمهم؛ ذلك اأن الن�ن يف ا�شتعماالت العرب  ت�شمى حرف )الرتمن( 
اأخًذا عن ق�ل �شيب�يه: اإن العرب اإذا ترمن�ا يلحق�ن االألف والياء والن�ن الأنهم 
وقد  بها )التن�ين(،  يلحق�ن  فاإنهم  التنغيم،  والأ�شالتها يف  ال�ش�ت.  اأرادوا مد 
يزيدونها ملجرد املتعة ال�ش�تية يف اأواخر الكلمات فت�شمى بـ)تن�ين الرتمن()١(. 
والطريقة القراآنية التي اقت�شت وج�د الن�ن يف الروي و م�شاندة بقية احلروف 
لها وان�شجام اجلميع يف املك�ن اللغ�ي للألفاظ والعبارات يف �ش�رة القلم  هي 
اإنها  بل  م�شامعه،  وجذب  املتلقي  على  التاأثري  يف  ومزيتها  ف�شيلتها  لها  طريقة 
به  يخاطب  نف�ض،  كل  يف  طبيعي  واأثرها  اللغة،  يف  ال�ش�تي  اال�شته�اء  »طريقة 
�شقط  ل�  حروف  من  كلماته  تاألقت  ثم،  تفهمه،  ال  نف�ض  وكل  تفهمه،  نف�ض  كل 
اأو  بيًنا،  خلًل  ذلك  لكان  اآخر،  حرف  معه  اأقِحم  اأو  بغريه  اأُْبدَل  اأو  منها  واحد 
�شعًفا ظاهًرا يف ن�شق ال�زن وجر�ض النغمة، و يف ِح�ضِّ ال�شمع وذوق الل�شان، ويف 
ان�شجام العبارة وبراعة املخَرج وَت�شاُند احلروف واإف�شاء بع�شها اإلى بع�ض.«)٢(

وقيمها  ال�سورة  دللة  متثيل  يف  الثالثة   احلروف  اأثر  ثالثًا: 
الإيحائية:

يف  والتاأمل  القراءة  منا  ت�شتحق  التي  املبكرة  االإبداعية  النظرات  من  لعل 
والتمثيل  التعبريية  القيمة  تركيزهم على  قدمًيا ه�  العرب  اللغ�ي عند  الرتاث 
االإيحائي للعنا�شر اللغ�ية. و ملا كان االأ�شل�ب منجًزا لغ�ًيا، فاإن املنجز اللغ�ي 
من  اأبعاد  ثلثة  يحقق  اأنه  مبعنى  املتلقي،  يف  وجمالية  فكرية  روؤية  على  مبني 
الدالالت اأو مبعنى اآخر، يق�م على ثلث مرتكزات بيانية هي: التفكري والت�ش�ير 

)١(  ينظر: املرجع نف�شه، �ض ٢٨٤.
ينظر: الرافعي، م�شطفى �شادق، اإعجاز القراآن والبلغة النب�ية، �ض ١٥٤و ما بعدها    )٢(
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والتعبري)١(. ومن ثَم  ينبغي - كما يق�ل الباحث الفرن�شي ماروزو - اأن »يعتمد 
املتعمق  الدقيق  بالتحقيق  ويق�م  تاًما؛  اعتماًدا  النف�ض  علم  على  االأ�شل�ب  علم 
ت�شتهدف ر�شد خمتلف  التي  والتجارب  االإح�شاءات  االإمكان على  القائم بقدر 

اأو�شاع النف�ض الب�شرية.«)٢(

اأن  ت�ش�رنا  يف  اال�شتقامة  اأ�شباب  له  وتهياأت  معامله  لنا  ا�شت�ت  فيما  واملعترب 
احلروف الثلثة )امليم و النون و الواو( باأ�ش�اتها؛ تعد اأوثق االأ�شهم  يف كنانة 
بني  من  لها  ُق�ِشم  ا  ممَّ وافر  حظ  لها  كان  اإذ  القلم؛  ل�ش�رة  القراآين  اخلطاب 
االإن�شانية  ال�شخ�شية  ه�ية  حتديد  يف  وال�شيما  ال�ش�رة   يف  االأخرى  احلروف 
اإذ تكمن  و�شبط معاملها، واإجلء ال�شمات الداللية، اجلمالية والنف�شية ح�لها. 
ال�ش�رة،   يف  االإن�شانية  ال�شخ�شية  لقيم  النف�شي  التمثيل  يف  االأ�شل�بية  قيمتها 
ب��شفها اإحاالت ذهنية ومقايي�ض ملا يت�شكل بني املتخاطبني من املعاين والدالالت 
اأ�شاليب  يف  اأو  الباطنة  اأو  الظاهرة  بنيتها  يف  �ش�اء  ال�ش�رة  يف  اآية  تخل�  ال  اإذ 
وبقيا�ض  للملف�ظات.  الذهني  والت�ش�ر  النف�شية  االإحالة  من  واملقاربة  العر�ض 
االأثر ال�ش�تي يف ت�شكيل هذه اللزمة االأ�شل�بية وامل��ش�عية يف ال�ش�رة ؛ فاإنها 
ا لطيًفا من لطائف القيم ال�ش�تية يف اأ�شل�ب القراآن يف  متثل رافًدا ثرًيا وفي�شً
�ش�رة القلم.  وال جنرتح هذا البعد دون امل�ؤثر ال�ش�تي من ل�ازم النرب والتنغيم، 
فما نركن اإليه يف هذا امل�شار ه� م�ؤ�ش�ض على تف�هات اخلطاب القراآين  و�شياقاته 
املتعددة التي اأ�شاءت يف وعينا م�شالك التاأول وتن�رت بها معامل االهتداء والفهم 
امل�شتنري لقيمة احلروف واالأ�ش�ات يف ت�شكيل ال�عي املعريف والن�شي للخطاب 

القراآين، هدًيا ينا�شب طريقة ال�شياغة والبعد الرمزي.

عبد اجلليل، عبد القادر، االأ�شل�بية وثلثية الدوائر البلغية، دار �شفاء للن�شر والت�زيع،  ١٤٢٢هـ -   )١(
٢٠٠٢م ط١، �ض١١٢.

ف�شل، �شلح، علم االأ�شل�ب، �ض ١٢٦.  )٢(
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ومن هذا املنطلق؛ فقد متاثلت يف �ش�رة القلم �ش�رة جلية من اإبداع الت�شكيل 
النبي �شلى  املثالية يف �شخ�شية  النف�شية ومنها متثيل �ش�رة  للق�شايا  ال�ش�تي 
املعريف   بعقلها  الواعية  الذات  هي:  �شفات  ثلث  فيها  تتلزم  و�شلم  عليه  اهلل 
و�شفة  العقل  و�شحة  الذاكرة  ب�شالمة  املو�شولة  الوجودية  باملعرفة  املتنورة 
فهي  املمنون،  غري  الأجر  الكرمي  اجلزاء  من  وا�شتحقاقها  العظيم  اخللق 
الذكر  من  اآيات  عرب  القلم  �ش�رة  يف  القراآين  اخلطاب  اأعلنها  التي  االأو�شاف 
اأ�شل�بية   اأبعاد  ذات  متلزمة  بنية  يف  معاملها  وحدد  ا�شتجمعها  اإذ  احلكيم، 
االأخلقي  اأو  املعريف  متثلها   يف  �ش�اء   البديع،  والت�ش�ير  اجلميل  ال��شف  من 
والنف�شي، اأ�شهمت يف نقلها ومتثيلها ق�ى خفية وظاهرة من قيم الت�كيد والق�شم 
النف�ض  ال�او فه� من احلروف املخ�ش��شة الذي ميلأ  الذي يعك�ض ق�ة  املعريف 
قناعة وحتر�شها من ال�شك مبقت�شى اال�شتدالل بالقيا�ض املنطقي ملا كانت عليه 
من مق�مات الفاعلية والقدوة والقيادة بني  ق�مه، لذلك فه� يق�شم وي�ؤكد بق�له 

عز و جل: 

{ ن و القلم و ما ي�شطرون،

ْجُنون، َك مِبَ َما اأَْنَت ِبِنْعَمِة َربِّ

ُنوٍن، َواإِنَّ َلَك اَلأَْجًرا َغرْيَ َمْ

َواإِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم.}

وكان للحروف الثلثة دور بارز ذو فاعلية يف اإبراز �ش�رة ال�ليد بن املغرية،مبا 
الداللية  امل�ؤ�شرات  و�شبط  القميئة  واخل�شال  املخادعة  ال�شفات  من  عليه  هي 
نح�ها فهي �شخ�شية ال تعي�ض وال تنم� اإال على احللف املهني وامل�شي بالنميمة، 
ا م�جًزا  ومنع اخلري  واالعتداء االأثيم، اإلخ. فاملتاأمل يف �ش�رة  القلم يجد عر�شً
ال�شخ�شية،  امل�ؤ�شرات  و  اللفظية  االإحاالت  عرب  املخاتلة  �شفاتها  بكل  مكتنًزا 



١٨٧

الندوات والمؤتمرات 8

  هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا  

ارة بال�ش�ء،  الدالة عليها  ب��شفها �شخ�شية خماتلة واأمن�ذًجا �شالًبا للنف�ض االأمَّ
كالذي يرتاءى يف ق�له تعالى: 

ٍف َمِهنٍي، { و اَل ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ

اٍء ِبَنِميٍم، اٍز َم�شَّ َهمَّ

َمنَّاٍع ِلْلَخرْيِ ُمْعَتٍد اأَِثيٍم

ُعُتلٍّ َبْعَد َذِلَك َزِنيٍم,

اأَْن َكاَن َذا َماٍل َوَبِننَي،

ِلنَي، �َشاِطرُي اْلأَوَّ اإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِه اآَياُتَنا َقاَل اأَ

ْرُطوِم « �َشَن�ِشُمُه َعلَى اخْلُ

الثلثة على   القراآين من خلل احلروف  فهذا املقطع يك�شف قدرة اخلطاب 
م�شاحة  يف  تنجزه  الذي  الدور  جلل  من  عليه  ه�  مبا  الكلمي  احلدث  اإجناز 
من  املت�الية  هذه  عرب  يطالعنا  ما  لكاأن  حتى  الل�شاين.  اخلطاب  ومتثيل  الق�ل 
االأخلق ال�شالبة راجع اإلى ق�ة احلروف و متا�شكها و ان�شجامها مع اأخ�اتها يف 
ال  فهي   ال�ش�تية؛  والبنية  االأ�شل�بي  مك�نها  �شيقت يف  التي  والعبارات  االألفاظ 
تتع�شف ال�شمت يف الف�شاء املفرغ من حياة العرب، بل اإنها تقدم ت�ش�يًرا اأميًنا  
تتجاوز الفاعلية واالإيجابية، فتربز املخاتلة ب�ش�رها ال�اقعية من حيث: اخلداع 
والت�شليل والتزوير والبهتان واملكر ال�شيء، الذي ال يحيق اإال باأهله و ميكننا تاأمل 

هذه ال��شفة اجلمعية يف هذا املقطع البديع: 

ٍف َمِهنٍي، { َحالَّ

اٍز، َهمَّ

اٍء ِبَنِميٍم، َم�شَّ
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َمنَّاٍع ِلْلَخرْيِ

ُمْعَتٍد اأَِثيٍم

ُعُتلٍّ َبْعَد َذِلَك،

َزِنيٍم،

َذا َماٍل َوَبِننَي،

ِلنَي، وَّ َقاَل اأَ�َشاِطرُي اْلأَ

ْرُطوِم }. �َشَن�ِشُمُه َعلَى اخْلُ

يف  الثالثة  ال�شخ�شية  لنمط  االأ�شل�بي  التمثيل  يف  الذهني  البعد  يتمم  ومما 
�ش�رة القلم، ه� امل�شلك امل�ارب بني متثل القيم احل�شنى وقيم ال�ش�ء، اإذ يتح�ل 
وتك�ينها  البي�ل�جية  ال�شخ�شية  بني  ال�شراع  من  حالة  اإلى  مقاربتنا  يف  االأمر 
املغالبة  فتح�شل  واملرادات؛  ال�شه�ات  تتجاذبها  التي  هي  و  الروحي،  النف�شي 
بقيم النف�ض الل�امة التي تتحدد �ش�رتها يف املراوحة بني طريقني: طريق البغي 
والطغيان نح� امل�شي يف امل�شار اخلطاأ اأو الرج�ع عن الغي وال�شلل املبني نح� 
ال�شالح والتوبة وال�شراط املبني. تلك اإ�شارة حتيلنا اإلى اأمنوذج اآخر من اأمناط 
ال�شخ�شية يف �ش�رة القلم وهي �شخ�شية اأ�شحاب اجلنة فقد اأ�شهمت احلروف 
الثلثة يف تقدمي �ش�رة جلية لطبيعة هذا النمط وقدمت لنا تقريًرا �شامًل عن 
ورج�عها  ال�شالب  ن�شاطها  يف  الكلمي  احلدث  وملب�شات  النف�شية  طبيعتها 
املحم�د عن الظلم والطغيان، و�شجلته االآيات القراآنية يف املقطع ال�شردي االآتي:  

ِبِحنَي، ِرُمنََّها ُم�شْ نَِّة اإِْذ اأَْق�َشُم�ا َلَي�شْ َحاَب اجْلَ { اإِنَّا َبلَْوَناُهْم َكَما َبلَْوَنا اأَ�شْ

َوَل َي�ْشَتْثُنوَن،

َك َوُهْم َناِئُموَن، َفَطاَف َعَلْيَها َطاِئٌف ِمْن َربِّ
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ِرمِي، كال�شَّ َبَحْت  َفاأَ�شْ

ِبِحنَي، َفَتَناَدْوا ُم�شْ

اِرِمنَي، اأَِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم اإِْن ُكْنُتْم �شَ

َفاْنَطَلُق�ا َوُهْم َيَتَخاَفُتوَن،

اأَْن َل َيْدُخلَنََّها اْلَيْوَم َعَلْيُكْم ِم�ْشِكنٌي،

َوَغَدْوا َعَلى َحْرٍد َقاِدِريَن،

وَن، الُّ ا َراأَْوَها َقاُل�ا اإِنَّا َل�شَ َفَلمَّ

ُروُموَن، َبْل َنْحُن حَمْ

ُقْل َلُكْم َلْ�اَل ُت�َشبُِّحوَن، مَلْ اأَ َقاَل اأَْو�َشُطُهْم اأَ

َقاُل�ا �ُشْبَحاَن َربَِّنا اإِنَّا ُكنَّا َظامِلنَِي،

ُهْم َعَلى َبْع�ٍض َيَتاَلَوُموَن، َفاأَْقَبَل َبْع�شُ

َقاُل�ا َيا َوْيَلَنا اإِنَّا ُكنَّا َطاِغنَي،

ا ِمْنَها اإِنَّا اإَِلى َربَِّنا َراِغُبوَن }. َع�َشى َربَُّنا اأَْن ُيْبِدَلَنا َخرْيً

املذم�م  االنطلق  بني  االإن�شانية  القيم  من  اأخرى  مت�الية  اأمامنا  فتماثلت 
نح� �شرم اجلنة و حرمان امل�شاكني من ح�شتهم و رغبتهم يف اإ�شلح النف��ض 
التي  ال�شخ�شية املتح�لة  بعد اخل�شران املبني للمح�ش�ل الزراعي. فهذه ق�شة 
جت�شدت يف اأ�شحاب اجلنة، و برز حت�لها يف الرج�ع عن الغي و ال�شلل التي 
�شلكها االإخ�ة يف حت�شيل الثمار دون مراعاة حق امل�شاكني، و برزت �ش�رتها اأو 
مت��شعت بني �شبيلني: �شبيل التنادي باالإثم وقطع الثمار و اأق�شم�ا عليه يف ق�لهم 
اأنف�شهم ورج�عهم عن  َي�ْشَتْثُنوَن« ول�م  َوَل  ِبِحنَي،  ِرُمنََّها ُم�شْ َلَي�شْ اأَْق�َشُم�ا  »اإِْذ 
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الغي والطغيان وه� �شرب من الت�بة و االإقرار بالذنب، وقد �شجل القراآن حديث 
الل�م بينهم بق�له: 

َوْيَلَنا اإِنَّا ُكنَّا َطاِغنَي، َع�َشى  ُهْم َعَلى َبْع�ٍض َيَتاَلَوُموَن، َقاُل�ا َيا  َفاأَْقَبَل َبْع�شُ  }
ا ِمْنَها اإِنَّا اإَِلى َربَِّنا َراِغُبوَن }. َربَُّنا اأَْن ُيْبِدَلَنا َخرْيً

فكرة  فبدت  ال�شخ�شية   اأ�شهم يف حتديد منط  قد  النح�  هذا  على  والتح�ل 
حمايثة، ال تفتاأ يف ال�عي االإن�شاين تت�ق اإلى الك�شف اجللي عن م�شارات التحرر 
من م�بقات النف�ض واجلناية ال�شيطانية التي تخامرها يف حلظة زمنية بدوافع 
والتك�ين  املفردات  داللة   ا�شتنطاق  اإن  املذم�م  وبخلها  النف�ض  و�شحة  الطمع 
ال�ش�تي الذي يغ�شاها وال�ق�ف على مت�نها الرتكيبية ال يفتاأ يحيلنا اإلى ت�ش�ٍر 
و  ال�شراع  لدوافع  ك�شًفا  متثل  اأنها  اأ�شا�ض  على  الروؤية  فيه  ت�شتقيم  تداويل، 
الكائنات.  وم�شري  الكين�نة  بقيم  يت�شل  وما  االإن�شانية  الطبيعة  يف  غرائزه 
وتعطينا املفردات مفاتيح خا�شة لدور احلروف الثلثة كما ه� ماثل يف االألفاظ 

والعبارات االآتية: 

ِبِحنَي, َوَل َي�ْشَتْثُنوَن, َوُهْم َناِئُموَن,  ِرُمنََّها, ُم�شْ نَِّة, اأَْق�َشُموا,َلَي�شْ َحاَب اجْلَ { اأَ�شْ
اِرِمنَي, َفاْنَطلَُقوا َوُهْم َيَتَخاَفُتوَن, اأَْن َل  ِبِحنَي, ُكْنُتْم �شَ ِرمِي, َفَتَناَدْوا ُم�شْ كال�شَّ
وَن,  الُّ اإِنَّا َل�شَ َراأَْوَها َقاُلوا  ا  اْلَيْوَم َعلَْيُكْم ِم�ْشِكنٌي, َوَغَدْوا,َقاِدِريَن, َفلَمَّ َيْدُخلَنََّها 
ُروُموَن, َقاُلوا �ُشْبَحاَن َربَِّنا اإِنَّا ُكنَّا َظامِلنَِي, َيَتاَلَوُموَن, َيا َوْيلََنا, اإِنَّا ُكنَّا  َنْحُن حَمْ

َطاِغنَي, اإِنَّا اإَِلى َربَِّنا َراِغُبوَن }.

فكل حرف من احلروف الثلثة كما ه� باٍد يف التك�ين الع�ش�ي للمفردات قد 
اأ�شهم يف ت�شكيل ال�ش�رة ور�شم ال�شخ�شية املتح�لة على م�شاقني: العزم بالق�شم 
باالأ�شياء  الطمع  بدافع  الثمار  وقطع  املح�ش�ل  و�شرم  الب�شتان  اجتثاث  على 

والبخل وبني الرج�ع واالأوبة والرغبة باإ�شلح النف��ض والفرار اإلى اهلل.
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بحًثا  له  �شنخ�ش�ض  لذلك  املقاربة،  يف  حقه  ياأخذ  مل  املبحث  هذا  اأن  على 
م�شتقًل يف االأيام القادمة - باإذن اهلل تعالى -  نظًرا لقيمته وثراء االأفكار التي 
يف  التداولية  وقيمها  القراآنية  ال�شخ�شية  اأمناط  عن  الك�شف  �شياق  يف  يحملها 

�ش�رة القلم.
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الخاتمــة و النتائج
 )phonostylistics ال�ش�تية  )االأ�شل�بية  املنهجية من  �شبغته  البحث  ي�شتمد 
ب��شفها النظرية التي حفزت ذاكرتنا ال�شتنطاق اأ�شرار احلروف الثلثة )امليم 
والن�ن و ال�او( يف �ش�رة القلم، و اأعز ما ميكن ت�ش�ره من هذه االأ�شرار يرتكز 
الت�زيع  حيث  من  ال�ش�رة   يف  ال�ش�تي  اال�شته�اء  وم�ؤثرات  الق�ة  ملمح  على 
ت�ليد  اأ�شهمتا ب�شكل مبا�شر  الفا�شلة.  فهاتني الظاهرتني قد  ال�ش�تي وت�شكيل 
ي�شاف  ال�ش�رة،  يف  امل��شيقي  للت�زيع  الداللية  القيم  واإبراز  االإيقاعية  الطاقة 
لطبيعة  اجللي  العر�ض  خلل  من  النف�شية  القيم  اإبراز  يف  دورها  ذلك  اإلى 
ال�شخ�شيات القراآنية يف ال�ش�رة  وملب�شات الروؤيا الفنية واجلمايل يف ت�شكلها. 
على اأننا �شنخ�ش�ض لها  بحًثا م�شتقًل - بع�ن اهلل تعالى - يعنى بالك�شف عن 

اأمناط و �شور هذه ال�شورة و قيمتها التداولية لحًقا.

ثلثة  و  متهيد  - عرب  مبتٍل  مث�ٍل  يف  خل�شنا  فقد  تقدم؛  ما  على  واعتمادًا 
مباحث - اإلى ظاهرٍة ل�شانيٍة، ومنهٍج حمفٍز؛ ا�شتحقا مدى مقب�اًل من املقاربة 
املنهجية و املعاجلة االأ�شل�بية يف ت�شكيل احلروف واأثرها االإيقاعي واالإيحائي يف 
�ش�رة القلم.وما تنا�شرت له االآراء واجتمعت على �شحته املكارم اخلال�شة من 
اأ�شرار احلروف الثلثة)امليم والن�ن وال�او( يف �ش�رة القلم  ي�شلمنا اإلى النتائج 

االآتية: 

ميكننا ا�شتلهام �شيغة ا�شطلحية ملفه�م احلرف والفرق بينه وبني  الأولى: 
ال�ش�ت اإجرائًيا باأنه: )ال�شورة الب�شرية والر�شم الكتابي للمنطوق ال�شوتي, 

واملنطوق واملكتوب تتحدد العالقة بني احلرف وال�شوت(.

اأثرها  تك�شف  �شياقات  يف  الثلثة  االأ�ش�ات  القراآين  اخلطاب  وظف  ثانًيا: 
و�شياقات  املقامات  بح�شب  االإيقاعي  النغم  وحتقيق  ال�ش�تية  الطاقة  ت�ليد  يف 
القلم و كان ل�شفاتها من اجلهر وال�شدة والرخاوة  القراآنية يف �ش�رة  املقا�شد 
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وتن�عها دور جلي يف هذا  االأخرى  للحروف  ال�شفات  بقية  وال�شفري مع  واللني 
ال�شياق على النح� االآتي: 

الثلثة 	• احلروف  غلبة  واالأ�ش�ات  للحروف  االإح�شائية  الدرا�شة  ك�شفت 
عدد  بلغ  اإذ  التكرار،  معدالت  يف  مت�اتر  بن�شب  وال�او(  والن�ن  )امليم 
احلروف يف �ش�رة القلم ما يقارب ) ١٢٠٩( �ش�ًتا، ونالت احلروف الثلثة 
ثلث هذا العدد ب�اقع )٣٨٢ (، �ش�تًا بن�شبة)٣١٫٦٠ % ( ت�زعت بالرتتيب 
على النح� االآتي: الن�ن )١٥٢(، بن�شبة )١٢٫٥7% ( امليم )١٣٣ ( بن�شبة 
)١١٫٠٠%( ال�او )٩7(، بن�شبة )٨٫٠٢ % (. وهذا الت�زيع بهذه الغلبة قد 
يتح�شل  ما  مبقت�شى  الداللة  وت�جيه  الهيمنة  حق  ال�شابقة  احلروف  منح 
فيها من طاقة اإيقاعية واأبعاد داللية، جمالية و �ش�تية، فهي من االأ�ش�ات 
االنفتاح  حاالت  من  النا�شئة  والرخاوة  ال�شدة  بني  املت��شطة  املجه�رة 
واالنغلق املخ�ش��ض بني ال�شفتني وتعلقهما باالأنف واخلي�ش�م وغريها من 
املخارج املتقاربة عند منطقة الفم ي�شاف اإلى ما يتميز به �ش�ت الن�ن فه� 
الذي ا�شتجمعت حلقاته ال�ش�تية ولداللية يف ال�ش�رة ب��شفه حرًفا و�ش�ًتا 
اإبراز القيم النف�شية لل�شخ�شية القراآنية التي  له قيمته االإيقاعية واأثره يف 

بدت معاملها يف املبحث الثاين.

ال�ش�تي 	• اال�شته�اء  طرق  اأهم  من  القلم  �ش�رة  يف  القراآنية  الفا�شلة  متثل 
واالإيقاعي يف االآيات  فبها ينم� ويتط�ر م�شت�ى اخلطاب القراآين مبقت�شى 
املقا�شد واالأحداث، ولعل تعلقها ب�شخ�شية النبي �شلى اهلل عليه و�شلم واإبراز 
قيم النف�ض االإن�شانية، مبا هي عليه من خ�شال االأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر و مكارم االأخلق قد اأ�شهم يف ا�شطفاء اأ�ش�ات الفا�شلة بدقة، و كان 
اإ�شارة تخ�ض احلروف الثلثة  اأثر بديع يف اختيار حروف الروي . تلك  له 
)امليم والن�ن وال�او(، فقد كان لها اال�شتحقاق االأمثل يف الهيمنة والت�زيع 
احلروف  نالت  �ش�تًا،   )٢7١  ( بني  فمن  واحلروف.  االأ�ش�ات  بقية  على 
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الثلثة ما يقارب من الن�شف، ب�اقع )١١٩(، بن�شبة )٤٣٫٩٠ %(، مت�زعة 
بني احلروف على النح� االآتي: الن�ن ) ٥٠(  بن�شبة )١٨٫٤٥ %(  و امليم  

)٣٩(، بن�شبة )١٤٫٣٩% ( و ال�او )٣٠(، بن�شبة )7 ١١٫٠%(.

اأما حروف الروي فقد كان حلريف الن�ن و امليم ال�شدارة يف الغلبة و ت�جيه 	•
لذلك  يربز اأثر ) الن�ن ( ب��شفه حرف روي له خ�ش��شيته و�شره النغمي، 
فه� اأي�شًا من االأ�ش�ات الرنانة .  فقد ختمت بها ف�ا�شل ال�ش�رة يف اأكرث من 
)٤٥( م��شًعا، وت�اتر يف هذا االجتاه بن�شبة )٨٦٫٥٤% (، يليه �ش�ت امليم، 

يف )7( م�ا�شع، بن�شبة )١٣٫٤٦%(.
ثالًثا: وات�شاًقا مع هذا املنحى من البحث  فقد حتقق ما كنا نراه يف الفر�شية 
اآ�شرته  متثل  ج�هرية  نتيجة  اإلى  جمملها  يف  ا�شتجابت  اإذ  اقرتحناها،  التي 
والنون  )امليم  الثالثة  احلروف  )تكت�شب  املقت�شى  وبهذا  املن�ش�دة.  وغايته 
والواو ( دوًرا حيوياً يف توليد الطاقة الإيقاعية و اجلمالية �شورة القلم حتى 
لكاأنها الهرمونات املغذية لأن�شجة اخلطاب القراآين فيها على م�شتوى البنية 

والدللة الإيحائية(. 

عن  عربت  اإيحائية  دالالت  ال�ش�تي  منط�قها  يف  االأ�ش�ات  حملت  رابعاً: 
االإن�شانية يف ما يخ�ض العظمة يف  ال�شخ�شيات  النف�شية وحتديد منط  امل�اقف 
اأخلق النبي �شلى اهلل و�شلم و ك�شفت عن �شفات ال�شخ�شية ال�شيئة املخاتلة يف 

�ش�رة ال�ليد بن املغرية وال�شخ�شية املتح�لة يف اأ�شحاب اجلنة .
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قائمة المصــــادر و المراجع
اأوًل: امل�ســادر القدميـــــــــة:

القراآن الكرمي, برواية حف�ض عن عا�شم	•

االأزهري، حممد بن اأحمد،  تهذيب اللغة، حتقيق / حممد ع��ض مرعب، 	•
دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط، ٢٠٠١م

الباقلين، اأب� بكر حممد بن الطيب: اإعجاز القراآن- حتقيق/  ال�شيد اأحمد 	•
حممد ال�شقر- دار املعارف - القاهرة- ط١- ١٩٩7م.

•	 ( املخت�شر  ال�شحيح  اجلامع  عبداهلل،  اأب�  اإ�شماعيل  بن  حممد  البخاري، 
�شحيح البخاري (،، حتقيق: د. م�شطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة 

- بريوت، ط٣، ١٤٠7 - ١٩٨7 م.

ابن تيمية، تقي الدين اأحمد بن عبد احلليم احلراين، الرد على املنطقيني، 	•
مبحث اال�شتدالالت، دار الفكر اللبناين،  ١٩٩٣م اجلرجاين ، اأب� بكر عبد 
�شاكر،  حممد  حمم�د  حتقيق:  االإعجاز،  الرحمن،دالئل  عبد  بن  القاهر 

مطبعة املدين بالقاهرة - دار املدين بجدة، ط٣، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م .

اجلرجاين، عبد القاهر بن عبد الرحمن، دالئل االإعجاز - حتقيق/ ال�شيد 	•
حممد ر�شيد ر�شا - دار املعرفة - بريوت ـ ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م 

علي 	• حممد  حتقيق/   - اخل�شائ�ض  عثمان,  الفتح  اأبو  جني,  ابن 
 النجار - دار الهدى للطباعة والن�شر - ط٢ ـ )د.ت(. 

١٤٢١هـ-   ،١ ط  بريوت-لبنان،  العلمية  الكتب  دار  الإعراب،،  �شناعة  �شر 
٢٠٠٠م
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�شرح 	• الف�شاحة،  �شر  �شنان،  بن  اأب� عبداهلل حممد  �شنان،  ابن  اخلفاجي، 
وت�شحيح عبداملتعال ال�شعيدي،  دار الكتب العلمية،  بريوت،  ط١،  ١٤٠٢هـ 

- ١٩٨٢م. 

ابن دريد، اأب� بكر حممد بن احل�شن، جمهرة اللغة، حتقيق / رمزي منري 	•
بعلبكي، دار العلم للماليني - بريوت، ط ١، ١٩٨7م .

اأب� بكر، العقل و ف�شله، حتقيق / لطفي حممد ال�شغري و 	• ابن اأبي الدنيا، 
د. جنم عبد الرحمن خلف، دار الراية، ال�شعودية، الريا�س، ط ١، ١٤٠٩ه 

- ١٩٨٩م

الت�زيع، 	• و  للن�شر  الفكر  دار   ) الغيب  مفاتيح   ( التف�شري  حممد،  الرازي، 
لبنان، بريوت، ط ١، ١٤٠١ه- ١٩٨١م . 

 الرماين, علي بن عي�شى,  	•
الفكر، عمان. دار  ال�شامرائي،  اإبراهيم   /  ر�شالة منازل احلروف، حتقيق 
الرماين، اأب� عي�شى، النكت يف اإعجاز القراآن،  �شمن ثلث و�شائل يف اإعجاز 
املعارف،  دار  �شلم،  زغل�ل  حممد  اهلل،  خلف  حممد   / حتقيق  القراآن، 

القاهرة.

الزرك�شي، االإمام بدر الدين حممد بن عبد اهلل: الربهان يف عل�م القران، 	•
حتقيق/ حممد اأبو الف�شل اإبراهيم، دار اجليل،  بريوت،  ط١، ١٤٠٨هـ - 

١٩٨٨م.

الزرقاين، ال�شيخ حممد عبد العظيم: مناهل العرفان يف عل�م القران - دار 	•
اإحياء الكتب العلمية ـ ط٣-)د.ت(.

االإعراب، 	• �شنعة  يف  املف�شل  عمرو،  بن  حمم�د  القا�شم  اأب�  الزحم�شري، 
حتقيق، د .علي بو ملحم، مكتبة الهالل، بريوت، ط ١، ١٩٩٣م
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ابن ال�شراج، اأب� بكر حممد بن ال�شري بن �شهل، االأ�ش�ل يف النح�،  حتقيق 	•
/ عبد احل�شني الفتلي، م�ؤ�ش�شة الر�شالة، لبنان، بريوت

اأبي �شهل، املب�شوط، دار املعرفة، بريوت، 	• اأحمد بن  ال�شرخ�شي، حممد بن 
١٤١٤هـ - ١٩٩٣م .

احلروف، 	• حدوث  اأ�شباب  احل�شني،  علي  اأبي  الرئي�ض  ال�شيخ  �شيناء،  ابن 
اللغة  جممع  مطب�عات  علم،،  مري  يحيى  الطيان،  ح�شان  حممد   / حتقيق 

العربية بدم�شق، ١٤٠٣ه -١٩٨٢م .

حممد 	• ال�شلم  عبد  حتقيق:  الكتاب،  قنرب،  بن  عثمان  ب�شر  اأب�  �شيب�يه، 
هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة ط٣، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م.

ال�شاطبي،  امل�افقات، حترير حممد عبد اهلل دراز، دار املعارف، بريوت .	•

ابن عطية، املحرر ال�جيز،و حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرحمن ) 	•
ت ، ٥٤٢ه (، حتقيق/ عبد ال�شلم عبد ال�شايف حممد، دار الكتب العلمية 

- بريوت ط ١، - ١٤٢٢ هـ

ابن فار�ض، اأحمد، مقايي�ض اللغة،  حتقيق/ حممد عبد ال�شلم هارون،  دار 	•
اجليل، بريوت .

املربد، حممد بن يزيد اأب� العبا�ض، املقت�شب، حتقيق / حممد عبد اخلالق 	•
عظيمة، عامل الكتب، بريوت .

العرب، حتقيق/ علي �شريي، 	• ل�شان  الف�شل،  اأب�  الدين  ابن منظ�ر، جمال 
دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط١، ١٤٠٨هـ - ١٩٩٨م . 

ابن ه�شام، ال�شرية النب�ية البن ه�شام، حتقيق / م�شطفى ال�شقا، اإبراهيم 	•
االأبياري، عبداحلفيظ �شلبي، دار االإحياء العربي، بريوت
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اللبيب 	• مغني  الدين،  جمال  حممد،  اأب�  ي��شف  بن  اهلل  عبد  ه�شام،   ابن 
عن كتب االأعاريب، حتقيق / د. مازن املبارك / حممد علي حمد اهلل، دار 

الفكر، دم�شق، ط٦، ١٩٨٥م

ثــانيًا: املراجع احلـــــديثــــــة:

�شل�شلة 	• احل�شارية،  امل�شاألة  و  االإ�شلمية،  الروؤية  اهلل،  عبد  حممد  االأمني، 
كتب االأمة، العدد ) ١٥٣(، املحرم ١٤٣٤ه - ت�شرين ثاين ن�فمرب، دي�شمرب 

٢٠١٢م، قطر

العربي، 	• ال�شرق  يف  ال�شيا�شة  و  الفكر  ت  حت�ال   ، جابر  حممد  االأن�شاري،  
عامل املعرفة، العدد ٣٥ .

- اأني�ض، اإبراهيم، 	•

االأ�ش�ات اللغ�ية،  مكتبة نه�شة م�شر .	•

من اأ�شرار اللغة،، ط٠ ال�شابعة، مكتبة االأجنل� امل�شرية ١٩٩٤م	•

ة تطبيقية يف العلقة بني البنية والداللة، 	• بحريي، د. �شعيد،، درا�شات ُلَغِ�يَّ
مكتبة الآداب، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦ه - ٢٠٠٥م .

الت�زيع، 	• و  الن�شر  و  للطباعة  غريب  دار  االأ�ش�ات،  علم  كمال،  د.  ب�شر، 
القاهرة، ٢٠٠٠م .

ان، مّتام، 	• ح�شَّ

اللغة بني املعيارية و الو�شفية، عامل الكتب، القاهرة، ط ٤، ٢٠٠٠م	•

اللغة العربية معناها و مبناها، عامل الكتب، القاهرة، ١٤٢7هـ - ٢٠٠٦م	•

مطبعه 	• التج�يد،  علماء  عند  ال�ش�تية  الدرا�شات  قدور،  غامن  احلمد، 
اخللود، بغداد، ط١، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م .
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الكرمي(، 	• القراآن  جديدةيف  النباأالعظيم)نظرات  عبداهلل،  حممد  دراز، 
جديدة يف القراآن(، دارالقلم،الك�يت، )د.ت(. 

الفكر 	• دار  النب�ية،  والبلغة  القران  اإعجاز  �شادق،  م�شطفى   ، الرافعي 
العربي، القاهرة، ط١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م .

ط٣، 	• العربي،  الثقايف  املركز  الن�س،  مفهوم  حامد،  ن�شر  د.  زيد،  اأبو 
١٩٨٦م.

زيدان،حمم�د فهمي،  يف فل�شفة اللغة، دار النه�شة العربية، بريوت، ١٩٨٥.	•

احلديث، 	• اللغة  علم  �ش�ء  يف  القراآنية  القراءات  ال�شب�ر،  عبد  �شاهني، 
مكتبة اخلاجني .

ط١، 	• الثقافة،  وزارة  يف الل�شانّيات،  حما�شرات  د. فوزي ح�شن،  ال�شايب، 
عّمان، ١٩٩٩م.

، ط 	• للماليني، بريوت  العلم  دار  اللغة،  ال�شالح، �شبحي، درا�شات يف فقه 
١٦، ٢٠٠٤م

والتن�ير، دار �شحن�ن 	• التحرير  الطاهر، تف�شري  ال�شيخ حممد  ابن عا�ش�ر، 
للن�شر والت�زيع، ت�ن�ض .

احتاد 	• من�ش�رات  معانيها،  و  العربية  احلروف  خ�شائ�ض  عبا�ض،ح�شن، 
الكتاب العرب،١٩٩٨م. 

عبا�ض، ف�شل ح�شن، �شناء عبا�ض،  اإعجاز القراآن الكرمي، املكتبة ال�طنية، 	•
عمان، ١٩٩١م  .

�شفاء 	• دار  البلغية،  الدوائر  وثلثية  االأ�شل�بية  القادر،  عبد  اجلليل،  عبد 
للن�شر والتوزيع، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

ع�شفور، جابر، مفهوم ال�شعر، دار التنوير، بريوت،  ط٢،  ١٩٨٢م .	•
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عمر، اأحمد خمتار، درا�شة ال�ش�ت اللغ�ي،عامل الكتب، القاهرة، ١٤١٨هـ 	•
- ١٩٩7م .

احتاد 	• وامل��شيقا،  ال�شعر  بني  االإيقاعية  الظاهرة  بّري،  حممد  الع�اين،، 
الكتاب العرب، ٢٠٠١م .

ف�شل، د. �شلح،	•

•	 ،)١٦٤( العدد  الك�يت،  املعرفة،  الن�ض،عامل  وعلم  اخلطاب  بلغة 
اأغ�شط�ض، ١٩٩٢م .

ف�شل، �شالح، علم الأ�شلوب، دار ال�شروق، القاهرة، ط١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م، 	•
.٢7

•	 - ١٤٠٢هـ  ـ  املريخ،الريا�ض  دار   - القراآنية  الفا�شلة  الفتاح،  عبد  ال�شني، 
١٩٨٢م.

امل�شدي، عبد ال�شلم، االأ�شل�بية و االأ�شل�ب، الدار العربية للكتاب، ت�ن�ض، 	•
ط ١، ١٩٨٣م .

الن�ري ، حمم�د ج�اد، حمد، على خليل، ف�ش�ل يف علم االأ�ش�ات، مطبعة 	•
الن�شر التجارية، نابل�س، ط ١، ١٩٩١م.
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 ابتــكارات تقنية لخدمة اللغة العربية 
(Microsoft Word) تقنيــة الماكــرو في بيئة

د. ياسر الدَّرويش
 أستاذ مساعد بقسم اللغة العربيَّة 

في ُكلِّيَّة العلوم اإلنسانيَّة
جامعة الملك خالد 

لعل اأعظم ما اأنتجته عبقرية االإن�شان يف الع�شر احلديث ه� هذه االآلة العجيبة 
وانتهاء  اليد  ب�شاعة  ابتداء  �شناعة،  كل  يف  وا�شرتكت  بيت،  كل  دخلت  التي 
ي�شم�نه  الذي  اجلهاز  هذا  يف  االخرتاع  هذا  عظمة  ولي�شت  الف�شاء.  مبركبات 
ي�ؤديها،  التي  ال�ظائف  يف  وال  )الِكبتار(،  اأو  )احلا�شب(،  اأو  )احلا�ش�ب(،  بـ 
ف يف هذا الع�شر،  ونحن هنا يف غنى عن التعريف بها؛ الأنها اأعرف من اأن ُتعرَّ
بل عظمته فيما جاء بعده من تقنيات تعتمد عليه، فما االأقمار ال�شناعية وث�رة 
االت�شاالت واجل�االت )الذكية( التي اأ�شبحت اأ�شبه بكبتاٍر �شغري اإال اأحد وج�ه 

هذه العظمة التي جاء بها هذا اجلهاز.

العاملية  التجارة  اإلينا  حملته  ما  مع  اإلينا  وفد  غربي،  اخرتاع  االآلة  هذه  والأن 
واالأ�ش�اق املفت�حة، فقد جاءنا بلغته وتطبيقاته التي خدمها خمرتع�ها فجعل�ها 
بلغتهم، وخدم�ها خري ما ميكن اأن تخدم اأمة لغتها من خلل خمرتعاتها، فرتى 
اأي لغة  كل الربامج والتطبيقات واالأجهزة خمدومة باللغة االإجنليزية اأكرث من 

اأخرى، وال �شيما اللغة العربية.

للتقنية  امل�شنعة  ال�شركات  هذه  جعل  والربح  للبيع  املحم�م  ال�شعي  ولكن 
وبراجمها  وتطبيقاتها  االأجهزة  هذه  اإنتاج  اإلى  تلتفت  وتطبيقاتها  واأجهزتها 
باللغة العربية؛ �شعيًا وراء الربح يف �ش�ق عربية كبرية جدًا متتد على اأكرث من 
اثنني وع�شرين بلدًا عربيًا، يعي�ض فيها ما يزيد على ثلثمئة ملي�ن ن�شمة، كثري 
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منهم االآن ميلك�ن هذه االأجهزة من كبتار وج�ال ذكي و�شح�ن م�شتقبلة للبث 
الف�شائي وغريها من التقنيات.

ه�اة  من  العرب  امل�شتخدم�ن  بذلها  التي  الكبرية  اجله�د  هنا  اأنكر  وال 
ولكن  �شركات،  ثم تط�رت ف�شارت جه�د  ولكنها جه�د فردية،  ومتخ�ش�شني، 
باإطار حك�مي عام يغدو ثقافة  رة  اأمرها لت�شبح جه�دًا منظمة م�ؤطَّ مل يتط�ر 

ترعاها الدولة، اأو يختزنها ال�شمري اجلمعي للأمة.

املا�شي على  القرن  ت�شعينات  الكبتار يف  تقنية  العربي  العامل  اإلينا يف  و�شلت 
وي�شتثمره يف  واحدًا منها،  يقتني  اأن  املرء  باإمكان  ال�شعبي، حيث �شار  امل�شت�ى 
كتبًا  حت�ي   ،)CD( م�شغ�طة  اأقرا�ض  على  عربية  برامج  ترى  وبداأت  عمله، 
وبرنامج  املعاجم،  ومكتبة  وال�شرف،  النح�  كمكتبة  الكتب،  اأمهات  من  عربية 
قيمة  النا�ض  عرف  عندما  جديدة  برامج  اإلى  احلاجة  تزايدت  ثم  ث...  املحدِّ
املعل�مات  عن  ال�شريع  البحث  يف  الكبري  ودورها  وبراجمه،  وتطبيقاته  الكبتار 
اإلى  اآنفًا، واخت�شارها ال�قت واجلهد يف ال��ش�ل  اإليها  يف هذه الربامج امل�شار 
الكتب ال�رقية يف املكتبات العامة، حيث �شار مبقدور املرء اأن يقتني مئات الكتب 
املحملة على قر�س م�شغوط بدولرين اأو ثالثة، رمبا ل ت�شاوي قيمة كتاب ورقي 

واحد.

ومن ذلك الي�م والربامج تزيد وتكرث، واحلاجة اإلى املزيد منها تزيد كذلك، 
حتى �شار لدينا الكثري من الربامج والتطبيقات التي تقدم خدمات جليلة جدًا 
ال�شنوات  يف  ظهرت  ثم  م�شغوط،  قر�س  على  الكتب  اآلف  حاوية  للباحثني، 
اخلارجية  ال�شلبة  واالأقرا�ض   ،)Flash Memory( ال�ش�ئية  الذاكرة  االأخرية 
)External Hard Disk( التي تت�شع ملئات االآالف من الكتب وامللفات باأن�اعها.

ومن نافلة الق�ل اإن الكبتار خدم جميع الباحثني، على اختلف تخ�ش�شاتهم، 
عملية  يف  ط�يًل  وقتًا  عليهم  وّفر  فقد  العربية،  اللغة  يف  املتخ�ش�ش�ن  ومنهم 
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منا  ال�احد  باإمكان  ف�شار  االأوراق،  وتقطيع  واملح�  والت�شحيح  باليد،  الكتابة 
اأن يكتب با�شتخدام برنامج )Microsoft Word(، وميح� ما ي�شاء، ويثبت ما 

ي�شاء، وي�شيف بني ال�شط�ر ما ي�شاء، دون اأدنى م�شقة.

زادت  اأدوات  من  ي�فره  وما  وتقنياته  بالكبتار  امل�شتخدم  معرفة  زادت  وكلما 
قدرته على التعامل معه، وزاد اإنتاج الباحث واإجنازاته، متجاوزة احلدود التي 

كان يت�قف اإنتاجه عندها قبل اأن يتعرف هذه االآلة الفريدة.

تقنية   )Microsoft Word( برنامج  يت�شمنها  التي  اجلديدة  التقنيات  ومن 
عم�مًا،  الباحثني  لتخدم  ت�شخريها  ميكن  تقنية  وهي   ،)Macro( املاكرو 

واملتخ�ش�شني يف اللغة العربية على �شبيل التخ�شي�ض.

:)Macro( تعريف الماكرو
ه� اأمر مركب ت�شتبدل به جمم�عة من االأوامر الب�شيطة قبل عملية التجميع 

اأو الرتجمة)١(.

عدة  دمج  عن  للتعبري  لفظة ت�شتخدم  املاكرو  ت��شيحًا  واأكرث  اأب�شط  وبتعبري 
ب�شه�لة.  ا�شتخدامه  ميكن  ب�شيط  واحد  اأمر  يف  التكرار  وكثرية  منطية  اأوامر 
من  االأ�شهر  اأوفي�ض ه�  برامج مايكرو�ش�فت  حزمة  يف  املدمج  املاكرو  ويعترب 
ي�شتخدمها  التي  واخلط�ات  العمليات  ت�شجيل  امل�شتخدم من  ن  ن�عه، حيث ميكِّ
ب�شكل متكرر فل يك�ن يف حاجة اإلى القيام بها يف كل مرة يحتاجها، بل يكفيه 
واملجه�د  ال�قت  ي�فر  وبذلك  برجمته،  اأو  بت�شجيله  قام  الذي  املاكرو  ت�شغيل 

)ويكيبيديا(.

وتعريف املاكرو كما عرفته �شركة مايكرو�ش�فت على م�قعها: )جمم�عة من 
اأو  اخت�شار  مفاتيح  برتكيبة  واإقرانها  ت�شجيلها  التي ميكن  الكمبي�تر  اإر�شادات 

معجم احلا�شبات، جممع اللغة العربية، ط٢، ١٩٩٥م، �ض١١7.  )١(
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ا�شم ماكرو. وعند ال�شغط على تركيبة املفاتيح اأو ا�شم املاكرو، يق�م الربنامج 
با�شتبدال جمم�عة من  ال�قت  ت�فري  ويعمل ذلك على  املاكرو.  تعليمات  بتنفيذ 

االإجراءات املتتالية امل�شتخدمة ب�شكل متكرر باإجراء ق�شري(.

ر تقنية املاكرو خلدمة اللغة العربية؟ ولكن كيف ميكن اأن ن�شخِّ

وللإجابة على هذا ال�ش�ؤال ال بد من �شرب االأمثلة لتت�شح طبيعة اخلدمة التي 
 Microsoft( يق�م بها املاكرو. فالباحث�ن وامل�ؤلف�ن الذين ي�شتخدم�ن برنامج
كثرية  عمليات  الإجراء  كثريًا  ي�شطرون  وم�ؤلفاتهم  اأبحاثهم  لكتابة   )Word

القيام  يتطلب  ال�شفلية  احلا�شية  واإدراج  مثًل،  �شفلية  حا�شية  كاإدراج  متكررة، 
بعدة خط�ات، فينبغي اأواًل فتح ق��شني يف م��شع احلا�شية من الن�ض هكذا )(. 
ثم و�شع حا�شرة الكتابة بني الق��شني والذهاب اإلى )اإدراج( من �شريط الق�ائم 
 ،)Microsoft Office 2003 العل�ي ثم اختيار اإدراج حا�شية �شفلية، )هذا يف 
يف  )مراجع(  اإلى  الذهاب  خلل  فمن   )Microsoft Office 2007( يف  اأما 
�شريط الق�ائم العل�ي، ثم اإدراج حا�شية �شفلية، فيق�م الربنامج باإدراج حا�شية 
�شفلية، لكن دون اأن ي�شع رقم احلا�شية ال�شفلي بني ق��شني، في�شطر امل�شتخدم 
�ش�اء كانت  بكتابة احلا�شية،  ال�شفلي بني ق��شني ثم يق�م  ل��شع رقم احلا�شية 
�شفلية  حا�شية  اإدراج  خط�ات  وهذه  املنت.  يف  للن�ض  ت��شيحًا  اأو  مرجع  ا�شم 

بطريقة يدوية دون ا�شتخدام املاكرو م��شحة بال�ش�ر:

حا�شرة  ننقل  ثم   ،)( هكذا  للحا�شية  ق��شني  بكتابة  نق�م  الأولى:  اخلطوة 
الكتابة اإلى داخل الق��شني، ثم نذهب بالفاأرة اإلى �شريط الق�ائم العل�ي، ونختار 

)مراجع(، ثم نختار )اإدراج حا�شية �شفلية(، كما ه� م��شح يف ال�ش�رة.
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الربنامج  فيق�م  �شفلية(،  حا�شية  )اإدراج  على  النقر  الثانية:  اخلطوة 
اأ�شفل  باإدراج رقم احلا�شية يف الن�ض هكذا)١(، ثم يق�م باإدراج رقم يقابله يف 
الكتابة،  بانتظار  ال�شفلي  الرقم  بعد  وام�شًة  الكتابة  حا�شرة  وتبقى  ال�شفحة، 

كما يف ال�ش�رة.

اخلط�ة الثالثة: نذهب اإلى بداية ال�شطر يف احلا�شية ال�شفلية اأ�شفل ال�شفحة، 
ونكتب ق��شًا قبل رقم احلا�شية وق��شًا بعده، هكذا )١(، ثم نذهب اإلى ما بعد 

الق��شني لكتابة ما نريد.

ولكن من خلل املاكرو ميكن اخت�شار هذه االأوامر واخلط�ات املتعددة   
بعد  الربنامج  بها  يق�م  ثم  واحدة،  مرة  امل�شتخدم  بها  يق�م  واحدة،  يف خط�ة 
حا�شية  اإدراج  لعملية  ت��شيح  وهذا  ذلك.  امل�شتخدم  احتاج  كلما  ل�حده  ذلك 

:)Microsoft Office 2007( شفلية من خلل املاكرو يف�

نختار  ومنها  )عر�ض(،  نختار  العل�ي  الق�ائم  �شريط  من  الأولى:  اخلطوة 
)وحدات املاكرو(، كما يف ال�ش�رة:

 )(  )١(
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اخلطوة الثانية: ن�شغط على ال�شهم ال�شغري يف )وحدات املاكرو(، ثم نختار 
)ت�شجيل ماكرو(.

اخلطوة الثالثة: عند ال�شغط على )ت�شجيل ماكرو( �شيظهر لنا مربع ح�ار 
بهذا ال�شكل:

هذا املربع يتيح لنا اأن نختار ما بني ل�حة املفاتيح و�شريط االأدوات لتثبيت زر 
املاكرو عليه، فاإما اأن نق�م بعمل زر يثبت على �شريط االأدوات وننفذ من خلله 
االأوامر التي ت�ؤدي يف نهايتها اإلى عمل حا�شية �شفلية اأو اأن جنعله مرتبطًا بل�حة 
و�شن�شرح  املاكرو،  ت�شغيل  اإلى  معًا  مفتاحني  على  ال�شغط  ي�ؤدي  بحيث  املفاتيح 
الطريقتني، وقبل ذلك نذهب اإلى كلمة )Macro1( املظللة امل�ج�دة يف امل�شتطيل 
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وليكن  للماكرو،  ا�شمًا  منها  بداًل  ونكتب  ومن�شحها  املاكرو،  )ا�شم  عبارة  حتت 
مثًل )حا�شية( وذلك لنميزه من املاكروات االأخرى التي ميكن اأن ن�شممها:

١- اخليار الأول: اأ�شرطة االأدوات: بعد اأن قمنا بت�شمية املاكرو بـ )حا�شية( 
ن�شغط على املربع االأمين الذي ُكتب بجانبه )اأ�شرطة االأدوات(، كما يف ال�ش�رة:

عند ال�شغط عليه �شتظهر لنا ال�شا�شة التالية:
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اإ�شافة،  اأ�شرطة االأدوات. ا�شغط على  وهذا يعطيك خيارات و�شع الزر على 
ثم م�افق.

�شهم  �شكل  على  الفاأرة  م�ؤ�شر  وي�شبح  الت�شجيل،  عملية  املاكرو  يبداأ  بعدها 
ي�شاحبه �شريط )كا�شيت( بهذا ال�شكل 

عندما  حرفيًا  ينفذها  ثم  بها،  تق�م  التي  اخلط�ات  ت�شجيل  اأجل  من  وذلك 
تطلب منه ذلك يف املرة القادمة.
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قم االآن بالعمليات التي مت �شرح �شابقًا الإ�شافة حا�شية �شفلية، و�شيق�م املاكرو 
اإلى  �شفلية اذهب  اإدراج حا�شية  تنتهي من  بت�شجيل كل هذه اخلط�ات. عندما 
وا�شغط  ال�شغري،  ال�شهم  على  ا�شغط  ثم  املاكرو(،  )وحدات  االأدوات  �شريط 

على اإيقاف الت�شجيل، كما يف ال�ش�رة.

بعدها �شرتى اأنه متت اإ�شافة زر �شغري يف اأعلى �شريط الق�ائم، بهذا ال�شكل:

من االآن ف�شاعدًا �شار لديك زر اإ�شايف، وله مهمة اإ�شافية، هي اإدراج حا�شية 
�شفلية بنقرة واحدة، بداًل من القيام بخط�ات كثرية يف كل مرة، فعند ال�شغط 
بتكرار اخلط�ات  الزر، ويق�م  املاكرو املربَمج يف هذا  الزر �شيتن�شط  على هذا 

والعمليات التي كان �شّجلها عندما قمَت بربجمته.

2- اخليار الثاين: ل�حة املفاتيح: عندما يظهر لك هذا املربع قم بختيار ل�حة 
املفاتيح بالنقر على الرمز امل�شار اإليه يف ال�ش�رة:
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بعدها �شتظهر لك ال�شا�شة التالية:

يف امل�شتطيل الذي ُكتب ف�قه )ا�شغط على مفتاح االخت�شار اجلديد( يجب 
عليك اأن ت�شغط على مفتاحني من ل�حة املفاتيح يف وقت واحد، متجنبًا مفتاح 
)Ctrl(؛ الأن هذا املفتاح له مهام اأخرى. اخرت ال�شغط على مفتاح )Alt( مع 
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 ،)Word( ؛ الأنهما غري مكلَّفني باأي مهمة يف برنامج الـ)Z( ال�شغط على احلرف
املاكرو  تنفيذ  عند  ب�شه�لة  فت�شغطهما  املفاتيح،  ل�حة  متجاوران يف  اأنهما  كما 
�شريط  ومعه  ال�شهم  رمز  و�شيظهر  اإغلق،  على  ا�شغط  بعدها  متكرر.  ب�شكل 

)الكا�شيت( ليبداأ ت�شجيل اخلط�ات التي �شتق�م بها.

ولكن هل هذا كل ما ميكن اأن يق�م به املاكرو؟

وقتًا  ويخت�شر  املاكرو،  بها  يق�م  اأن  ميكن  كربى  عمليات  فهناك  ال،  طبعًا 
االإملئية  االأخطاء  اآالف  بت�شحيح  القيام  ومنها  الباحث،  على  كبريين  وجهدًا 
التي  املقرتحة  الكلمات  قائمة  يف  النظر  ودون  امل�شتخدم،  تدخل  دون  تلقائيًا، 
للكلمة  منا�شبًة  منهن  واحدة  اأي  تك�ن  ال  والتي   ،)Microsoft Word( يقدما 

التي وقع فيها خطاأ.

ولكن كيف يق�م برنامج املاكرو بت�شحيح اآالف االأخطاء من تلقاء نف�شه دون 
االإملء  ق�اعد  يعرف  اأن  للماكرو  اأين  ومن  بالعربية،  العارف  امل�شتخدم  تدخل 

واأحكام الهمزة...؟

�شرورية  اأراها  التي  النقاط  بع�س  تو�شيح  ينبغي  ال�شوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
اأن  فاملعروف  االإملئي.  الت�شحيح  جمال  يف  املاكرو  عمل  طبيعة  لفهم  هنا 
برنامج )Microsoft Word( لديه برنامج تدقيق اإملئي، يق�م على اكت�شاف 
التي رّكبها فيه مربجم�ه، فيق�م ب��شع خط  اخلطاأ االإملئي بح�شب الربجمة 
اأن يق�م  اأنها خاطئة، ويكتفي بذلك، دون  اأحمر متعرج حتت الكلمة التي يظن 
بت�شحيحها. ولكنك اإذا �شغطت بزر الفاأرة االأمين على هذه الكلمة عر�ض لك 
الربنامج قائمًة بكلماٍت مقرتحة قد ت�شلح اإحداهّن الأن تك�ن بديًل عن الكلمة 
التي وقع فيها اخلطاأ، على تقدير وق�عه. وهذا يعني اأن امل�شتخدم ه� من يقرر 
اأو خاطئة، وه� من يختار الكلمة ال�شحيحة  اإذا ما كانت هذه الكلمة �شحيحة 
من قائمة الكلمات املقرتحة، وقد ال تك�ن الكلمة ال�شحيحة م�ج�دة يف قائمة 
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الكلمة  بت�شحيح  امل�شتخدم  يق�م  اأن  يجب  احلالة  هذه  ويف  املقرتحة،  الكلمات 
بنف�شه.

اإملئية كثرية  اأن يق�م بعمليات ت�شحيح  �ض  وميكن للم�شتخدم اخلبري املتمرِّ
بنقرة واحدة، وذلك من خلل عملية اال�شتبدال للألفاظ التي يكرث وق�ع اخلطاأ 
 Microsoft( فيها، ولكن يجب االنتباه ب�شدة اإلى اخليارات التي مينحها برنامج
Word(، كن�ع الهمزة، وحتديد الكلمة بالكامل اأو بجزء منها، ومطابقة الت�شكيل 

)التن�ين(...

فمثًل اأ�شتطيع اأن اأق�م بعملية ا�شتبدال لكلمة )اأي�شا( بحيث ُيكتب بداًل منها 
مع  األف �شفحة،  امللف  كان هذا  ل�  امللف، حتى  وردت يف  )اأي�شًا( حيثما  كلمة 
االنتباه اإلى و�شع علمة االختيار عند علمة التب�يب )مطابقة الت�شكيل(. ويتم 
من  اأو  واحد،  وقت  يف   )H(و  )Ctrl( املفتاحني  على  ال�شغط  خلل  من  ذلك 

خلل النقر على �شريط االأدوات العل�ي املبني يف ال�ش�رة:

)البحث  االأول  امل�شتطيل  يف  م�شتطيلن.  فيه  ح�ار  مربع  لك  �شيظهر  بعدها 
عن( تكتب الكلمة اخلاطئة التي تت�قع وج�دها يف امل�شتند، ويف امل�شتطيل الثاين 

)ا�شتبدال بـ( تكتب الكلمة ال�شحيحة، كما يف ال�ش�رة:
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حتى  الت�شكيل(؛  )مطابقة  مربع  على  االختيار  علمة  و�شعنا  اأننا  وتلحظ 
االألفات،  جميع  ي�شتبدل  وال  فقط،  الن�شب  تن�ين  بدون  التي  االألف  ي�شتبدل 
ال  حتى  وذلك  فقط(،  بالكامل  )الكلمة  مربع  على  االختيار  علمة  وو�شعنا 
اأننا مل ن�شع  ي�شيب التغيري كلمات لي�شت مق�ش�دة، مثل كلمة )اأُي�شاف(، فل� 
)اأُي�شاف(  كلمة  الأ�شبحت  فقط(  بالكامل  )الكلمة  مربع  على  االختيار  علمة 

بهذا ال�شكل )اأي�شًاف(، وهذه م�شاألة ينبغي التنبه لها جيدًا.

بعد اأن تكتب الكلمة اخلاطئة والكلمة ال�شحيحة، وت�شبط اخليارات املنا�شبة 
الكل(،  )ا�شتبدال  على  ا�شغط  �شحيحة،  كلمات  التغيري  يطال  ال  حتى  للكلمة 
منها  بداًل  وي�شع  بحذفها،  ويق�م  )اأي�شا(  كلمة  بالبحث عن  الربنامج  و�شيق�م 
ا�شتبدالها.  مت  التي  الكلمات  عدد  عن  و�شيخربك  الب�شر،  بلمح  )اأي�شًا(  كلمة 
زر  على  بال�شغط  اأن�شحك  االأولى  للمرة  التجربة  بهذه  تق�م  كنت  اإذا  ولكن 
)ا�شتبدال(، و�شيق�م بالبحث م��شعًا م��شعًا؛ وذلك كي تتاأكد من اأن اال�شتبدال 

لن يطال اإال الكلمات اخلاطئة ال غريها.

ولكن ما علقة هذا كله باملاكرو؟

العلقة �شارت وا�شحة تقريبًا؛ الأن االأخطاء التي تتكرر بكرثة ميكن اأن اأق�م 
بعمل ماكرو يق�م بت�شحيحها تلقائيًا من خلل اإجراء عمليات ا�شتبدال كثرية 
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العملية  �شتبداأ  هنا  ولكن  على حدة،  عملية  كل  باإجراء  اأق�م  اأن  من  بداًل  جدًا، 
ال�شابقة،  ال�شفحات  يف  راأينا  ما  بح�شب  قبل،  عليه  كانت  مما  اأكرث  بالتعقيد 
حيث �شيتطلب االأمر منا الدخ�ل يف برجمة املاكرو نف�شه، وتعديل )ال�شيفرة( 
املكت�بة فيه، لن�شيف اإليها كلمات جديدة، بحيث يق�م املاكرو بعمليات ا�شتبدال 

كثرية جدًا، ال بعملية واحدة.

به،  قمت  الذي  االإملئي  املدقق  برنامج  يف  به  قمت  ملا  �شرحًا  �شاأقدم  وهنا 
وغريه  العرب(  )ل�شان  معجم  من  كاأجزاء  جدًا،  كبرية  ملفات  على  وجربته 
وبهام�ض خطاأ ال  ب�شكل كبري جدًا،  الربنامج فاعليته  اأثبت  املطّ�الت، حيث  من 
ا�شتقر بعد جتارب كثرية جدًا، كانت حتدث  اأنه  املئة، ذلك  يتجاوز ال�شفر يف 
اخليارات  تلك  عدلت  ثم  اال�شتبدال،  خيارات  تعديل  عدم  ب�شبب  اأخطاء  فيها 
باملقارنة  كبريًا  فتحًا  يعّد  وهذا  ُتذكر،  اأخطاء  دون  بعمله  الربنامج  قام  حتى 
يعالج  �شركة )Microsoft(، حيث ال  تقدمه  الذي  االإملئي  املدقق  برنامج  مع 
برناجمها االأخطاء، بل يكتفي باالإ�شارة اإلى ما يعتقد اأنه خطاأ اإذا جاز التعبري.

كيفيــة تصميــم ماكرو متكامل يقوم بآالف عمليات 
التصحيح اإلمالئي:

املاكرو  جتارب  عن  قدمناه  الذي  ال�شرح  بعد  �شهًل  �شار  املهمة  هذه  �شرح 
ال�شفلية  احلا�شية  مثل  �شغرية،  مبهمات  فيها  املاكرو  يق�م  التي  ال�شغرية 
تلتب�ض  ال  البداية حتى  فيه من  ونبداأ  تعقيدًا،  اأكرث  ه�  ما  نقدم  واالآن  وغريها. 

على القارئ خط�ات هذا الربنامج باخلط�ات التي عر�شناها �شابقًا.

وكما قلنا �شابقًا اإن هناك خيارين لت�شميم واجهة املاكرو التنفيذية، فاإما اأن 
ت�شممه على �شكل زر ُي�شاف اإلى اأزرار �شريط االأدوات، واإما اأن ت�شممه بحيث 
مكلفني  غري  مفتاحني  على  ال�شغط  خلل  من  املفاتيح،  ل�حة  على  تنفيذه  يتم 
بالقيام باأي مهمة يف بيئة )Word(. واخليار االأول ه� االأف�شل للأ�شباب االآتية:
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اأ�شهل يف اال�شتخدام الأن اأزرار �شريط االأدوات ماثلة اأمام العني، اأما اأزرار . ٣
ل�حة املفاتيح فقد تختلط على امل�شتخدم، وال �شيما اإذا كرثت.

االإملئي(، . ٤ )الت�شحيح  اال�شتبداالت  من  حمدد  بعدد  يق�م  املاكرو 
من  بعدد حمدد  يق�م  زر  وكل  زر،  من  اأكرث  نعنّي  اأن  علينا  يفر�ض  وهذا 
اال�شتبداالت، لهذا فاإنه عدد االأزرار �شيكرث، ولن جتد اأزرارًا كافية على 
ل�حة املفاتيح تك�ن فارغة من املهمات، يف حني اأنك ت�شتطيع اأن ت�شع على 

�شريط االأدوات ما �شئت من االأزرار.

واالنتظار . ٥ الزر  على  بال�شغط  يك�ن  االأدوات  �شريط  من  االأمر  تنفيذ 
بينما يق�م املاكرو باملهمة، اأما يف ل�حة املفاتيح فيت�جب على امل�شتخدم 

اال�شتمرار يف ال�شغط على اأزرار ل�حة املفاتيح.

لهذا كله �شن�شرح الطريقة باخليار االأول )اأ�شرطة االأدوات(، واأول ما نق�م به 
 Microsoft( هذا يف] )ه� الذهاب اإلى �شريط الق�ائم، ثم ننقر على )عر�ض

[)Word2007. ثم ننقر على )وحدات املاكرو(، فيظهر لنا مربع احل�ار هذا

نختار اخليار االأول )اأ�شرطة االأدوات(، للأ�شباب التي و�شحناها منذ قليل.
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ت�شميته  و�شبب  املاكرو(.  )ا�شم  م�شتطيل  املاكرو )مدقق١( يف  بت�شمية  نق�م 
)مدقق١(؛ الأن كل ماكرو يق�م بعدد حمدد من اال�شتبداالت كما اأ�شلفنا، وهذا 
خلل  من  بينها  التمييز  من  بد  ال  لذا  ماكرو،  من  اأكرث  �شن�شمم  اأننا  يعني 

اأ�شمائها.

بعدها �شيظهر لنا هذا املربع:

ننقر  ثم  االأعلى،  يف  االأدوات  �شربط  اإلى  الزر  ُي�شاف  لكي  اإ�شافة  على  ننقر 
على م�افق، فيبداأ الربنامج بت�شجيل اخلط�ات التي نق�م بها، ويتغري �شكل �شهم 

الفاأرة، حيث يظهر �شريط ت�شجيل بجانب ال�شهم.

ن�شغط يف ل�حة املفاتيح على الزرين )Ctrl( و )H( معًا. فيظهر لنا م�شتطيل 
البحث واال�شتبدال هذا:
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املثال  �شبيل  وعلى  فيها،  اخلطاأ  يكرث  كلمة  عن(  )البحث  م�شتطيل  يف  ن�شع 
الكلمة  بـ(  )ا�شتبدال  م�شتطيل  يف  ون�شع  تن�ين.  دون  )اأي�شا(  كلمة  والتجربة 
ال�شحيحة التي �شتحل حمل الكلمة االأولى، وهي كلمة )اأي�شًا( بتن�ين الن�شب. 
اختيار  علمة  و�شع  يجب  حيث  البحث،  خيارات  اإلى  االنتباه  من  بد  ال  وهنا 
التي حتت�ي  الكلمات  بتغيري  يق�م  بالكامل فقط( حتى ال  )�شح( على )الكلمة 
على  اختيار  علمة  و�شع  من  بد  وال  )اأي�شاف(.  مثل  )اأي�شا(،  كلمة  على 
املهم�زة  االألفات  تلتب�ض  االألف( حتى ال  الت�شكيل(، و)مطابقة همزة  )مطابقة 
كلمة  بحذف  الربنامج  �شيق�م  الكل(.  )ا�شتبدال  على  ننقر  ثم  املهم�زة،  بغري 

)اأي�شا( حيث كانت، ويكتب مكانها كلمة )اأي�شًا(.

بعدها نذهب اإلى )وحدات املاكرو( يف �شريط االأدوات لن�قف الت�شجيل
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طبعًا كلمة )اأي�شا( لي�شت الكلمة ال�حيدة، فهناك كلمات كثرية يكرث اخلطاأ 
ولكن  الكلمات،  هذه  لكل  ا�شتبداالت  اإجراء  يف  ال�قت  ن�شيع  لن  ولكننا  فيها، 

�شنلجاأ اإلى طريقة اأ�شهل من ذلك.

قاعدة بيانات الربنامج االآن، �شبه فارغة، ول� اأنك �شغطت زر املدقق االإملئي 
فلن يبحث اإال عن كلمة وحيدة هي )اأي�شا(، وي�شححها اإن وجدت. وال بد من 
ملء قاعدة بيانات الربنامج بالكلمات االأخرى التي يكرث اخلطاأ فيها، وطريقة 

ذلك تك�ن عرب االإجراءات االآتية:

نذهب اإلى )عر�ض( من �شريط الق�ائم، ثم نختار )وحدات املاكرو(، ون�شغط 
على ال�شهم ال�شغري، فيظهر لنا املربع االآتي. نختار )عر�ض وحدات املاكرو(.

�شيظهر لنا املاكرو الذي قمنا بت�شجيله )مدقق١(. ننقر على )حترير(.
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�شتظهر لنا هذه ال�ش�رة:

قمنا  التي  اخلط�ات  مت�شمنة  للماكرو،  الب�شيطة  الربجمة  لنا  تظهر  وفيها 
بت�شجيلها، واإذا ترجمنا حمت�يات هذه الربجمة �شيك�ن معناها االآتي:

اختيار، بحث، م�شح التن�شيق
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اختيار، ا�شتبدال، م�شح التن�شيق

مع اختيار البحث

الن�ض = »اأي�شا«

ا�شتبدال بالن�ض = »اأي�شًا«

بحث عن التايل = اختيار

م�ا�شلة البحث

مطابقة التن�شيق= عدم االختيار

مطابقة احلالة = عدم االختيار

مطابقة الكلمة بكاملها = اختيار

مطابقة الك�شيدة = عدم االختيار

مطابقة علمات الت�شكيل )ال�شبط( = اختيار

مطابقة همزة االألف = اختيار

مطابقة اأحرف التحكم = عدم االختيار

مطابقة اأحرف البدل = عدم االختيار

مطابقة ما ُي�شبه = عدم االختيار

مطابقة كافة اأ�شكال الكلمة = عدم االختيار

االإنهاء بـ

تنفيذ ا�شتبدال الكل

نهاية العمل



22١

الندوات والمؤتمرات 8

  هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا  

الكلمات  من  فيه  اخلطاأ  يكرث  مما  جدًا  كثرية  كلمات  ن�شيف  اأن  ميكننا  هنا 
ونكررها،  برتجمتها،  قمنا  التي  الب�شيطة  الربجمة  هذه  بن�شخ  ونق�م  العربية، 
ال�شحيحة بني  الكلمة  »اأي�شا«، وو�شع  الق��شني فقط  التي بني  الكلمة  مع تغيري 
ل�شق  يجب  اأنه  اإلى  االنتباه  يجب  ولكن  »اأي�شًا«،  كلمة  مكان  االآخرين  الق��شني 

.)End Sub( التعليمة اجلديدة قبل عبارة

التي يكرث وق�ع  الكلمات  ياأتي من�ذج لربجمة ماكرو تظهر فيها بع�ض  وفيما 
اخلطاأ فيها:

وهذا م�شم�نها:

Selection.Find.ClearFormatting
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    Selection.Find.Replacement.ClearFormatting

    With Selection.Find

        .Text = «الى»

        .Replacement.Text = «اإلى»

        .Forward = True

        .Wrap = wdFindContinue

        .Format = False

        .MatchCase = False

        .MatchWholeWord = True

        .MatchKashida = False

        .MatchDiacritics = True

        .MatchAlefHamza = True

        .MatchControl = False

        .MatchWildcards = False

        .MatchSoundsLike = False

        .MatchAllWordForms = False

    End With

        Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll

    With Selection.Find
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        .Text = «امر»

        .Replacement.Text = «اأمر»

        .Forward = True

        .Wrap = wdFindContinue

        .Format = False

        .MatchCase = False

        .MatchWholeWord = True

        .MatchKashida = False

        .MatchDiacritics = True

        .MatchAlefHamza = True

        .MatchControl = False

        .MatchWildcards = False

        .MatchSoundsLike = False

        .MatchAllWordForms = False

    End With

... وهكذا تت�الى التعليمات، ونن�شخ هذه العملية عدة مرات، ونغري الكلمات 
 ،)End Sub( العربية التي بني الظفرين »« فقط، حتى ينتهي الربنامج بعبارة

وتعني اإنهاء العمل.

ال  بل   ،)Open Source( امل�شدر  مفت�ح  برنامج  على  حت�شل  املاكرو  بهذا 
من  حمدود  غري  عدد  اإ�شافة  لك  يتيح   ،)Infinite Source( امل�شدر  نهائي 
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اآالف االأخطاء االإملئية  اأنك ت�شتطيع بنقرة واحدة ت�شحيح  الكلمات، و�شرتى 
يف ملف كبري، مهما بلغ حجمه وعدد �شفحاته، وقد قمت بتجربة هذا الربنامج 
ال�شحيحة  الكلمات  بع�ض  غرّيت  اأن  بعد  العرب،  ل�شان  من  اأجزاء  عدة  على 
فقام  اأخطاء،  دون  ت�شحيحها  على  الربنامج  قدرة  الأكت�شف  خاطئة  وجعلتها 
الربنامج مبراجعة امللف كله وت�شحيح كل االأخطاء االإملئية التي و�شعتها فيه 

عمدًا، مع هام�ض خطاأ ٠ %، بف�شل اهلل.

لكل  مفت�ح  املجال  فاإن  زاخر،  بحر  والعربية  وا�شع،  ميدان  التقينة  اأن  ومبا 
متطّ�ع راغب يف البحث وبذل اجلهد واالإ�شافة، لي�شبح لدينا برنامج متكامل 
يط�ر  اأن  بعدها  وميكن  فيها،  اخلطاأ  وق�ع  يكرث  التي  االأخطاء  اآالف  ي�شت�عب 
اإ�شافات  اإليه ما ي�شاوؤون من  املتخ�ش�ش�ن يف التقينة هذا الربنامج، وي�شيف�ا 
اأن  ميكن  ثم  ومن  ا�شتخدامه،  وت�شّهل  للربنامج،  اال�شتيعابية  الطاقة  يف  تزيد 
تتبنى هذا العمل جهة حك�مية كربى، يك�ن يف قائمة اأبرز اإجنازاتها، ويعم نفعه 
اجلامعات وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية ودور الن�شر وال�شحف... الأنه ما من م�ؤ�ش�شة 
تعنى بالفكر والثقافة والعلم يف البلدان الناطقة بالعربية اإال هي حمتاجة اإلى من 
يراجع اأخطاءها اللغ�ية وي�شححها، والقدرة الب�شرية عاجزة عن ت�شحيح اآالف 
االأخطاء يف ث�اٍن معدودة، يف ع�شر تزيد فيه احلاجة اإلى �شرعة االإجناز، ودّقته.

اأرج� من اهلل اأن يك�ن هذا العمل خال�شًا ل�جهه، وخلدمة العربية، لغِة قراآنه 
ودينه الذي ارت�شاه لعباده ما تبقى من عمر هذه الدنيا الفانية، واأرج� اأن يقيِّ�ض 
م نفعه على االأمة كلها، واهلل اأ�شاأل اأن يرحمني به ي�م ال ينفع ماُل وال  له َمن ُيعمِّ

بن�ن؛ اإال من اأتى اهلل بقلب �شليم.

المراجع
جممع اللغة العربية: معجم احلا�شبات، ط٢، ١٩٩٥م، �ض١١7.. ١
٢ . http://www.microsoft.com
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حـــــــرف األلف بيــــــــــن رســـــمين 
مظاهــر االختالف وتنوع األغراض البالغية

د. سهير عيسى مرعي القحطاني
أستاذ البالغة والنقد المساعد 

بجامعة الملك خالد

التمهيد
ر�شم القراآن اإعجاز من اإعجازه؛ فر�شمه على مـــــا ذكر اجلمه�ر ت�قيـــــــــفي 
عن الر�ش�ل-�شلى اهلل عليه و�شلم - وقد ا�شتدل اجلمه�ر باأنَّ النبي -�شلى اهلل 
الر�شم  بهذا  القراآن فعًل  كتب�ا  ال�حي، وقد  يكتب�ن  كتَّاب  له  و�شلم- كان  عليه 
والقراآن  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  عهده  وم�شى  كتابتهم  على  الر�ش�ل  واأقرهم 
عليه  اهلل  -�شلى  اأنَّه  ورد  بل  تبديل.  وال  تغيري  فيه  يحدث  مل  الكتبة  هذه  على 
ذلك  ومن  وكتابته.  القراآن  ر�شم  يف  ال�حي  لكتاب  الد�شت�ر  ي�شع  كان  و�شلم- 
ق�له ملعاوية وه� من كتبة ال�حي: »األق الدواة وحرف القلم واأن�شب الباء وفرق 
على  قلمك  و�شع  الرحيم  وجّ�د  الرحمن  ومد  اهلل  وح�شن  امليم  تع�ر  وال  ال�شني 

اأذنك الي�شرى فاإنه اأذكر لك«.

ثم جاء اأب� بكر -ر�شي اهلل عنه- فكتب القراآن بهذا الر�شم يف �شحف ثم حذا 
حذوه عثمان- ر�شي اهلل عنه-  يف خلفته فا�شتن�شخ تلك ال�شحف يف م�شاحف 
بكر  اأبي  عمل  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  النبي  اأ�شحاب  واأقر  الكتبة  تلك  على 
وعثمان -ر�شي اهلل عنهما -وانتهى االأمر بعد ذلك اإلى التابعني وتابعي التابعني 
فلم يخالف اأحد منهم يف هذا الر�شم ومل ينقل اأن اأحدا منهم فكر اأن ي�شتبدل 
به ر�شما اآخر من الر�شوم التي حدثت يف عهد ازدهار التاأليف ون�شاط التدوين 
ال  امل�شاحف  كتابة  يف  متبًعا  حمرتًما  العثماين  الر�شم  بقى  بل  العل�م.  وتقدم 
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يباح حماه)١(. ولذا كان ر�شمه معجز كنظمه وقد علم هذا  ا�شتقلله وال  مي�ض 
القراآن  نظم  اأن  وكما  العرفان:«  ق�ل �شاحب  ومن ذلك  العلماء،  تقدم من  من 
االألف يف مائة  زيادة  �شر  اإلى  العق�ل  تهتدي  وكيف  اأي�شا معجز  معجز فر�شمه 
�شر  اإلى  تت��شل  كيف  اأم  وباأبيكم«؟  »باأييد  يف  الياء  زيادة  �شر  واإلى  فئة.  دون 
زيادة االألف يف »�شع�ا« باحلج ونق�شانها من »�شع�« ب�شباأ؟ واإلى �شر زيادتها يف 
»عت�ا« حيث كان ونق�شانها من »عت�« يف الفرقان؟ واإلى �شر زيادتها يف »اآمن�ا« 
واإ�شقاطها من »باوؤ، جاوؤ، تب�وؤ فاوؤ« بالبقرة؟ والى �شر زيادتها يف }َيْعُف�ا الذي{
اإلى وجه حذف  العق�ل  تبلغ  اأم كيف  الن�شاء؟  ونق�شانها من}َيْعُف� عنهم{ يف 
بع�ض اأحرف من كلمات مت�شابهة دون بع�ض كحذف االألف من »قرءانا« بي��شف 
والزخرف واإثباتها يف �شائر امل�ا�شع؟ واإثبات االألف بعد واو »�شم�ات« يف ف�شلت 
الذي  امل��شع  االألف يف«امليعاد«مطلقا وحذفها من  واإثبات  وحذفها من غريها. 
الفرقان  م��شع  من  وحذفه  وقع  حيثما  »�شراجا«  يف  االألف  واإثبات  االأنفال  يف 
وكيف تت��شل اإلى فتح بع�ض التاءات وربطها يف بع�ض؟ فكل ذلك الأ�شرار اإلهية 
واأغرا�ض نب�ية. واإمنا خفيت على النا�ض الأنها اأ�شرار باطنية ال تدرك اإال بالفتح 
الرباين، فهي مبنزلة االألفاظ واحلروف املتقطعة التي يف اأوائل ال�ش�ر فاإن لها 
اأ�شراًرا عظيمة ومعاين كثرية. واأكرث النا�ض ال يهتدون اإلى اأ�شرارها وال يدرك�ن 
القراآن  يف  الذي  الر�شم  اأمر  فكذلك  اإليها  اأ�شري  التي  االإلهية  املعاين  من  �شيئا 

حرفا بحرف«)٢(.

ووجه داللة الر�شم على اإعجاز القراآن ارتباطه باأمرين هما اأ�شا�ض البلغة: 
و�ش�اهد ذلك  للقراآن،  الرتكيبي  البناء  فه� جزء من   ، والنظم  مقت�شى احلال 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  تعالى:  ق�له  يف  االألف  ر�شم  ذلك  ومن  وا�شحة، 
اإذ  [ طه: ٤٣ ].  ژ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ژ  وق�له:  [احلاقة: ١١ ]  ژ  ٹ 
حممد عبد العظيم الزرقاين ، مناهل العرفان يف علوم القراآن، ط٣، مطبعة عي�شى البابي،  حلب: ١ /   )١(

.٣٨٣
ال�شابق: ١ / ٣٨٣.  )٢(
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تنا�شب امتداد االألف يف ژ ٺ ٿ ژ مع امتداد الطغيان وجتاوزه املدى احل�شي 
وما  كاجلبال  باأنه  م�جه  ت�ش�ير  يف  �ش�اء  الط�فان  و�شف  وبني  بينها  وتنا�شب 
فيه من جتاوز مع العل�ِّ واالرتفاع مبا يتنا�شب مع الطغيان، ويف هذا تنا�شب مع 

مقت�شى احلال الذي كان يف و�شف امل�ج الذي اأهلك ق�م ن�ح.

فاعًل  لي�ض  وه�  للماء  االإ�شناد  يف  عدل  الذي  النظم  مع  اأي�شا  تنا�شب  كما 
حقيقيًا وال يتاأتى منه الفعل، ومن ثم فهناك تنا�شب بني العدول يف ر�شم الفعل 
»طغا« والعدول يف اإ�شناده اإلى فاعل جمازي، وامل�شند اإليه »املاء« ال يفعل بل ه� 

م�شري بق�ة غريه.

وكذلك تنا�شب ق�شر االألف يف »طغى« يف �شاأن فرع�ن الإرادة الته�ين منه مهما 
بلغ طغيانه، واإتيان االألف املق�ش�رة يف الفعل مع طغيان فرع�ن فيه تنا�شب مع 
الغر�ض املراد له الكلم، وحال املتحدث عنه؛اإذ فيه اإ�شارة اإلى �شعف ال��شف 
وقلِّته من حيث احلقيقة وج�هرها، ال من حيث املظهر فحقيقة الفعل هنا على 
االأ�شل قلة ال��شف، وهذا يتنا�شب مع �شياق ال�شمان وال�عد بالن�شرة والتاأييد. 

وتف�شيل ذلك يف البحث.

رســم األلف بين الزيادة والحذف
عن  تك�شف  التي  وداللتها  بلغتها  القراآن  ر�شم  يف  حذفها  اأو  االألف  لزيادة 
م�ا�شع  يف  وي�شقطه  م�ا�شع  يف  يزيده  القراآين  الر�شم  نرى  اإذ  القراآن؛  اإعجاز 
اأخرى على الرغم من احتاد القاعدة فيهما مراعيًا يف حذفه اأو زيادته ال�شياق 
رد فيه القاعدة على ر�شم  يف كل م��شع،  وهذا بخلف الر�شم العربي الذي تطَّ
اأو غريهم دون مراعاة  البلغاء  �ش�اء كان ذلك يف كلم  زيادة،  اأو  واحد حذفًا 

لل�شياق.
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ولزيادة الألف يف ر�سم القراآن دللت مطردة منها:

الدللة الأولى: الرتقي يف الدللة: 

اأهم الدالالت التي زيدت فيها االألف يف الر�شم  ـ التهديد و التحذير: من  اأ 
القراآين الرتقي يف داللة املعاين، وقد �شرح بهذه الداللة �شاحب الربهان معلقًا 
على  تنبيهًا  االألف  »زيدت  بق�له:  [ النمل: ٢١ ]  ژ ەئ ژ  تعالى:  ق�له  على 
اأن امل�ؤخر اأ�شد يف ال�ج�د من املقدم عليه لفظًا«)١(. كما �شرح بك�ن الزيادة ال 

ژ ۅ   اإال ملق�شد �شاحب التحرير والتن�ير تعليقًا على ق�له تعالى:  تاأتي 
ۉ ژ [ الت�بة: ٤7 ] بق�له: »فل اأراهم كتب�ا األفًا بعد اللم األًفا فيما كتب�ها 

فيه اإال ملق�شد«)٢(.

وقد وردت هذه الدللة يف �شواهد عدة منها:

ق�له تعالى: ژ ى ائ ائ ەئ ەئ ژ [ النمل: ٢١ ].	•

وق�له: ژ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ [ ال�شافات: ٦٨ ].	•

وق�له: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ [ اآل عمران: ١٥٨ ].	•

وق�له: ژ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی   ی ی ی جئ حئمئ  ىئ  	•
يئ جب ژ [ البقرة: ٢٤ ].

وق�له: ژ ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ    	•
ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ ەئ ژ [ الت�بة: ٤7 ].

ٿ 	• ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ   پ  پپ  ژ  وق�له: 
ٹژ [ ي��شف: ٨7 ].

حممد بن عبداهلل الزرك�شي، الربهان يف علوم القراآن، ط٣، دار الفكر، البيان: ٣٨١/١.  )١(
م:   ٢٠٠٠ ١٤٢٠ه-    ، التاريخ  م�ؤ�ش�شة  بريوت،  والتنوير،ط٣،  التحرير  عا�شور،  بن  الطاهر  حممد   )٢(

.١١٣/١٠
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وق�له: ژ   ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ  	•
ھ     ہہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ  

ھ  ھ    ھ  ے  ے  ژ [ الرعد: ٣١ ].
وقد اتفقت ال�ش�اهد االأربعة االأول يف الداللة على عل�ِّ الرتقي يف داللة التهديد 
هذه  اإلى  وبالنظر  والن�شح.  التحذير  على  اللة  الدِّ يف  االأخريان  ورد  حني  يف 
ال�ش�اهد جند اأنها تعنى بالعل�ِّ يف بيان الداللة امل�ش�قة لها والرتقي بها اإلى اأعلى 
الرتب، لذا اأتى الر�شم القراآين بزيادة االألف فيما لي�شت فيه يف اخلط العربي، 
اأنها ت�شقط منها يف  باإثباتها فيما هي مثبتة فيه يف الر�شم العربي، يف حني  اأو 

اللة وال�شياق ذلك. �شياق اآخر، القت�شاء الدِّ

واملتاأمل يلحظ اأن ما زيدت فيه االألف ترقًيا يف داللة التهديد والتخ�يف اأتى 
الرتكيب فيها منا�شبًا لداللة الزيادة ببنية مطردة يف ال�ش�اهد االأربعة وذلك يف 

مظاهر ثلثة:

اأولها: بناء الرتكيب فيها على التاأكيد:

ژەئ ژ، ژ  ۇ ۇ ژ، ژٻ  پژ، ژېئ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ على 
ه �شاحب الدالئل اأ�شًل للت�كيد)١(  تن�ع الت�كيد باجتماع اللم والن�ن الذي عدَّ
الة على الت�كيد، اأو  وهذا اأدلُّ على ق�ة التاأكيد لل��شف. اأو باطراد الم الق�شم الدَّ
ژ تكراًرا يح�ي يف ج�فه الت�كيد، وهذا  بالتكرار يف ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
به،  والرتقي  ال��شف  تاأكيد  على  الة  الدَّ هنا-   - االألف  لزيادة  معا�شد  الت�كيد 

فزيادة املعنى زيادة للمعنى وال �شك.

عبد القاهر اجلرجاين، دلئل الإعجاز، ت: حممود �شاكر، ط٣ ، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ٢٠٠٠ م:   )١(
.٢٥٠
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ثانيها:بناء الرتكيب على الرتقي يف العطف:

ژ،  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ژ  ەئژ،  ەئ  ائ   ائ   ى  ژ 
ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ، ژ ىئ  ىئ ژ.

اإذ بداأ التهديد من �شليمان -عليه ال�شلم- للهدهد بالعذاب، ولي�ض يف العذاب 
ا�شتلب للروح واإن كان ژ ائ ائ ژ؛ لذا مل ترد فيه زيادة االألف، ثم ملا 
بعد  فلي�ض  االألف  بزيادة  ەئژ  ژ  قال:  الروح  ال�شتلب  التهديد  يف  ترقى 
قتله عذاب اأ�شد، فالزيادة متنا�شبة مع الرتقي بال��شف، وتهديد �شليمان- عليه 
ال�شلم- اأعلى تهديًدا بني هذه ال�ش�اهد اإذ اجتمع للت�كيد الن�ن واللم يف ذات 
الزيادة يف  تنا�شب مع  االآخر  للي�م  التهديد باحل�شر  االألف. ويف  املزيدة  الكلمة 
االألف، اإذ اأتى العطف بـ )ثم( تارة ژ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ وبـ)ال�او(  
تارة اأخرى كما يف ژىئ  ىئژ وبــ)اأو( يف ژ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ. 
ترد  اأن  نا�شب  لذا  للداللة؛  ترق  الرتب  تراخي  ويف  الرتبي  للرتاخي  هنا  و »ثم« 
الزيادة يف ژ  ۇ ۇ ژ تعا�شدًا مع الرتاخي يف عل� التهديد، كما اإن الرتقي 

يف »اأو« و »ال�او« ظاهر ؛ الأنَّه جعل ما بعدهما اآخر املطاف كما �شريد.

ثالثها: اإتيان مو�سع الزيادة متاأخرًا يف بناء اجلملة:

اإذ بداأ �شليمان - عليه ال�شلم - تهديده بالعذاب اأواًل ثم انتهى بـ ژ ەئژ 
الذي ه�: قطع احللق�م من  الذبح  بلفظ  والتعبري  واأق�اه،  العذاب  اآخر  فالذبح 
ملا يف  مثل؛  )القتل(  لفظة  تخريُّ  التهديد من  اأق�ى يف  النَّ�شيل«)١(  باطن عند 
الذبح من �شدة االأمل يف القتلة، لذا ورد به احلديث يف �شدة التحذير من ت�يل 
الق�شاء: »من جعل قا�شًيا فكاأمنا ذبح بغري �شكني«)٢(. كما اأن املاآل اإلى اجلحيم، 

حممد بن مكرم: ابن منظور، ل�شان العرب، ط، دار �شادر، بريوت: ٤٣١/٢.  )١(
اأحمد بن حنبل: م�شند اأحمد، ط٢، دار الفكر، لبنان، ٣٨٤/١٤ رقم احلديث ٨777.  )٢(
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اأو اإلى اهلل، والياأ�ض من وق�ع الفعل ه� اآخر املطاف؛ اإذ تقدمتها اأح�ال يف ال�شياق 
كانت هي اآخرًا فيها. وهذا االنتهاء تعا�شد مع داللة »اإلى« على نهاية الغاية. 

ی    ی    ژ  تعالى:  بق�له  ژ  ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ژېئ   يف  االآية  ختم  ومع 
ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب   ژ [ البقرة: ٢٤ ] بيان الآخر مطاف 
العجز واخلذالن يف التحدي. وك�ن هذا احلال ه� املنتهى اإليه دليل على اأنَّه ه� 
احلال الدائم امللزم، وهذا منا�شب اأن يخ�ض بزيادة االألف لتعا�شده يف داللة 

الرتقي، اإذ اأتت الزيادة فيما تاأخر وعل ال فيما تقدم.

وكما تلءمت داللة الرتقي يف زيادة االألف مع الرتكيب ال�اردة فيه تلءمت 
مع ال�شياق اأي�شًا؛ اإذ تقدم يف �شياق ژ ەئژ عل�ِّ ف�شل اهلل على �شليمان-
عليه ال�شلم- بالنعم وبعظمة املــُلك؛ اإذ ُح�شر له االأحياء من اإن�ض وجن وطري..، 

فكل هذا ال�شياق ي�طئ للق�ة يف التهديد.

للظاملني  تهديًدا  ال�شافات  �ش�رة  يف  جهنم  اإلى  بالرج�ع  التهديد  تقدم  كما 
ب�شجرة الزق�م، و�شرب احلميم، ثم جاءت الزيادة يف اال�شتقرار يف اجلحيم، 

فكانت فيما دل على دوام العذاب.

وكذلك يف �شياق �ش�رة اآل عمران ما تقدم من اأح�ال املجاهدين امل�ت والقتل 
م�طئ للزيادة يف اآخر املطاف الذي ه� احل�شر اإلى اهلل -كما تقدم- 

االإميان  لعدم  املنايف  القدرة  طلقة  ببيان  البقرة  �ش�رة  يف  التهديد  وتقدم 
اأعلى درجات  الة على  بها وامل�جب لعظمة التحدي الذي وردت فيه الزيادة الدَّ
التهديد. وال يخفى اأن لداللة ال�ش�ت اأثر يف الرتقي؛ اإذ اقت�شت الزيادة انف�شال 
ال�ش�ت  فيها  يط�ل  زمنية  ف�شحة  له  كان  انف�شااًل  الكلمة  عن  الت�كيد  )الم( 
بالتهديد، فيك�ن اأرقى بخلف ما ل� حذفت فيه االألف فات�شلت الكلمة ات�شااًل 

ال ف�شحة زمنية فيه.
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يف  ا  اأي�شً وردت  التهديد  يف  الرتقي  على  اللة  الدِّ يف  الزيادة  وردت  وكما 
ژ  التحذير والن�شح كما يف ق�له تعالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ    ې 

[ الت�بة: ٤7 ]

وق�له: ژپپ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿٹژ 
[ ي��شف: ٨7 ].

التهديد  يف  املطرد  البناء  مع  الت�بة  �ش�رة  م��شع  يف  التحذير  �شار  وقد 
الق�شم  بلم  ورد  الذي  الت�كيد  على  البناء  يف  وذلك  ال�شابقة،  ال�ش�اهد  يف 
اإذ  االأول،  عن  الثاين  بال��شف  ترقى  الذي  بال�او  والعطف  ژ ۅ ژ 
االإي�شاع: ال�شري بني الق�م، وقيل �شري مثل اخلبب)١(. فاالإي�شاع يف ال�شري يك�ن 
برفق ويك�ن باإ�شراع، واملراد هنا االإ�شراع)٢( بالفتنة بني امل�شلمني، ومن ثم فه� 
اأعلى من االإف�شاد؛ لذا وردت الزيادة يف التحذير منه خا�شة تنا�شًبا مع الرتقي 

يف الداللة.

وكما وافق ال�شاهد ما قبله من ال�ش�اهد يف الت�كيد والعطف وافقها يف جعل 
اإعدادهم العدة، وزيادة  اآخرًا بعد عدم  املعنى االأرقى الذي وردت فيه الزيادة 
�شرر  يف  الغاية  منتهى  وهي  بالفتنة  انتهى  ثم  امل�شلمني  يف  الف�شاد  و  اخلبال 
امل�شلمني وتخذيلهم عن احلرب. وقد عاون كل ذلك ما ورد يف مباين الكلمات 
ف الفتنة »باأل« الداَّلة  املجاورة للكلمة التي وردت فيها الزيادة املتعلقة بها اإذ عرَّ
على كمال ال��شف ژ ۅ  ۉ  ۉ    ې ژ فهم يريدون الفتنة 

ا متنا�شب مع الزيادة يف الفعل. الكاملة يف امل�شلمني، وهذا اأي�شً

ينظر ل�شان العرب: ٣٩٦/٨.  )١(
العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  ط١،  وال�شور،  الآيات  تنا�شب  يف  الدرر  نظم  البقاعي،  اإبراهيم  ينظر:   )٢(

١٤١٥هـ - ١٩٩٥م: ٣٢٩/٣.
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اإذ  ا؛  اأي�شً ال�شياق  عليه  دلَّ  التحذير،  الرتقي يف  واملبنى على  املعنى  دلَّ  وكما 
كان يف حر�ض املنافقني على الفتنة وا�شتمرارهم يف تن�يع اجلهد يف ذلك حتى 

و�شل�ا للغاية يف اجلهد وه� الفتنة.

پ   ژ پپ    ي��شف  �ش�رة  يف  واإر�شاد  ن�شح  �شاحبه  الذي  التحذير  اأما 
بنيت  ما  على  ينب  فلم  ٹ ژ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ  
اآخًرا عا�شد الزيادة  اأنَّ له بناًء  اإال  ال�شابقة للداللة على الرتقي  عليه ال�ش�اهد 

يف الرتقي يف التحذير.

ال على الرتقي يف التحذير والن�شح هي: ومظاهر هذا البناء الدَّ

ٿ  ٹ ژ . ١ ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ ڀ   احل�شر  على  البناء 
فح�شر الياأ�ض على الكافرين اأدعى لرتكه واأق�ى يف الداللة على التحذير 
منه؛ لذا وردت على الزيادة يف الياأ�ض هنا لتعا�شده يف الداللة على ق�ة 

التحذير.

االإل�شاق . ٢ على  داللة  فيه  بتمامها  ال  االألف  بنق�ض  بالنداء  الرتكيب  بدء 
ي�طئ  وكل هذا احلر�ض  اأبناوؤه،  املنادى  اأن  على احلر�ض، خا�شة  االأدل 
التحذير  عل�َّ  على  الرتكيب  دلَّ  وكما  املكانة.  لقرب  التحذير  يف  للزيادة 
ال�شلم-  -عليه  يعق�ب  �شيدنا  بن�شائح  املليء  ال�شياق  دلَّ  فقد  والن�شح 
لبنيه عليه من وجه، ومن وجه اآخر حر�ض �شيدنا يعق�ب على لقاء ي��شف 

-عليه ال�شلم- وعدم ياأ�شه من حياته.

تعليق الياأ�ض بــ )ڀ  ڀڀ( بتخري اال�شم االأعظم »اهلل« الدال على القدرة . ٣
وتربية املهابة يف النف��ض)١( وهذا اأدعى للق�ة يف التحذير والن�شح.

ينظر عز الدين علي ال�شيد، تعبري احلق عن ذاته: ط١ ، دار الطباعة املحمدية، القاهرة، ١٣٩7هـ -   )١(
١٩77م، 7.
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الداللــة الثانية: تناهي الوصف:
ا حني يتناهى ال��شف،  اأي�شً وكما زيدت »االألف« يف داللة الرتقي تراها تزاد 
وتناهي ال��شف يف النف�ض اأق�ى واأرقى من نهاية الغاية؛ اإذ اإن نهاية الغاية تك�ن 
اللة على ق�ة ال��شف  ح�شية، اأما ال��شف فيك�ن يف اأم�ر معن�ية متناهية فيه الدِّ
يف النف�ض و�شدته عليها، لذا وردت زيادة »االألف« يف تناهي ال��شف يف ال�ش�اهد 

التالية: 

ژ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅژ 
[املائدة: ]٢٩.

ژ ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ ژ [ الق�ش�ض: 7٦ ].

ڳ ژ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ژ 
[ ال�ش�رى: ٣7 ].

يف  ال��شف  وتناهي  ژ  ڭ    ژ  يف  االألف  زيادة  وردت  فقد  االأول  ال�شاهد  اأما 
زيادة االألف هنا يف متام ال��ش�ل، اإذ الق�شد كما يظهر يل اأن يرجع م�شاحًبا 
ابتلء  اأو  فتنة  باأي  رحمة  تتداركه  وال  له  يغفر  وال  منه،  يت�ب  فل  اأخيه  لذنب 
ميح�شه من الذنب، وهذه الداللة عندي اأق�ى مما علل به �شاحب الربهان يف 
ك�نه تف�شيل للمعنى واأن يب�ء باإثمني ولي�ض باإثم واحد)١(. بدليل اأن معنى )باء( 
يعا�شد  وهذا  املنزل)٢(.  الباءة  االأ�شل يف  اإن  بل  ال�شيء  اإلى  الرج�ع  لي�ض فقط 

داللة متام ال��ش�ل مبنزله اإلى النار، بدليل ختم االآية بق�له تعالى: ژ ۇ   ۆ  
النار  يدخلك  ترد  ومل  [ املائدة: ٢٩ ]  ژ  ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ  
بل جعله �شاحب لها. وال�شحبة ت�شتلزم ط�ل املقام وملزمته وهذا ه� الكمال.

ينظر الربهان يف عل�م القراآن: ١/ ٣٨٣.    .  )١(
ينظر ل�شان العرب: ٣٦/١.  )٢(
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ويلحظ اأن الرتكيب بداأ اأي�شًا بالت�كيد »اإين« وبتعدية الفعل الذي وردت فيه 
بالفاء  الك�ن  بعطف  ثم  امل�شاحبة،  ومتام  االإل�شاق  على  الدالة  بالباء  الزيادة 
ال��شف  تناهي  اإلى داللة  ي�شلم  التعقيب وكل ذلك  ال�شرعة يف  الدالة على  » ُو « 

التي اأ�شلمت لزيادة االألف.

ال��شف،  تناهي  على  داللة  ژ  ۇ  ۇ    ژ  يف  االألف  زيادة  داللة  ويف 
ن�اأهم باحلمل �شديد ومل يكن جمرد ثقل حمتمل، وهذا  اأن  فالزيادة هنا على 
وكرثة  ق�ة  من  فيها  وما  بالع�شبة  ثم  من  ليقابلها  كرثتها  على  الداللة  يف  اأبلغ 
ليخرج من هذا بكرثتها الكاثرة، فاإذا كانت هذه املفاتيح فكيف بالكن�ز؟ فكيف 

بالرثوة؟

يعا�شد هذه الداللة تخري »ما« ا�شًما م��ش�اًل »ڭ  ڭ   ڭ« ملا فيها من داللة 
فيه  ورد  الذي  ال�شياق  بداللة  �شك،  وال  هنا  التعظيم  اإلى  يف�شي  الذي  االإبهام 
متني النا�ض لرثوته وتيهه وعجبه بهذه النعمة كل ذلك يزيد داللة تناهي ال��شف 

فاأتت زيادة االألف هنا متنا�شبة مع ال�شياق يف الداللة على تناهي ال��شف.

اأي�شًا فيها تناهي  ژ فالداللة  ژ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   اأما ق�له تعالى: 
�شبب  باأن  الزرك�شي)١(  ذكره  الذي  للتعليل  ولي�ض   - يل  يظهر  كما   - ال��شف 
اأن  االآية يف �شياق املدح، ومتام املدح  اإذ وردت  اأخرى.  اأن وليتها جملة  الزيادة 
تك�ن املغفرة عند متام الغ�شب لذا زاد االألف هنا للداللة على تناهي غ�شبهم، 

فمغفرتهم بعد ذلك اأدخل واأدل على املدح.

ال�شرط  على  هنا  الرتكيب  بناء  الو�شف  تناهي  دللة  يف  الزيادة  ويعا�شد 
على  دالة  هنا  )ما(  وزيادة  فيهم،  ال��شف  هذا  حتقيق  على  الة  الدَّ بـ ) اإذا( 
ات�شاع  على  دالة  )ما(  يف  االألف  مدة  اأن  جني  ابن  ذكر  كما  ال��شف  تناهي 

ينظر الربهان يف عل�م القراآن: ٣٨٥/١، ٣٨٦.  )١(
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على  داللة  ژ  ڳ   ڳ   ژ   ال�شمية  على  بني  ال�شرط  جواب  اإن  ثم  املعاين)١(، 
ثبات ال��شف فيهم، وهذا تناه له واكتمال له فيهم.

اإذ  اأي�شًا؛   ال��شف دلَّ معناها عليه  تناهي  ژ على  ژ گ   وكما دلَّ ر�شمها 
مل يقل )عتب�ا ( اأو غريها بل تخري »غ�شب�ا«  فالغ�شب: معنى يقت�شي العقاب 
بغري حكمة)٢(، فالزيادة فيها دليل على �شدته وح�ش�ل املغفرة بعد هذه ال�شدة 

اأدخل يف املدح. 

الداللــة الثالثة: الداللة الصوتية:
وللألفاظ اإح�شا�ض باملعاين كما ذكر ابن جني)٣( وال �شك اأنَّ لزيادة االألف بعد 
واو املفرد يف ر�شم القراآن يف الفعل بخلف الر�شم العربي داللته التي اطردت 

يف كل م�ا�شع القراآن ومن ذلك:

ژ يت  جث   مث      ىث    يث   حج     مج   جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   ژ [ الكهف ].

ژ حئ   مئ  ىئ   يئ  جب    حب  خب   مب  ىب        يب  جت حت ژ [ي�ن�ض: ٢٥ ].

ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی   ژ  [ االأحقاف: ]٥.

ژ ک   گ  گ  گ  ژ [ االن�شقاق: ١١ ].

فاملتاأمل يجد اأن اإثبات االألف بعد واو املفرد يف كل ما تقدم فيه داللة على ثقل 
فيه  اإن  كما  و�شلل،  جلل  بني  العظمة  جهة  اختلفت  واإن  وعظمته  الفعل  هذا 
داللة على االإ�شرار على هذا الفعل واال�شتمرار عليه تبًعا ملا ينا�شب كل �شياق. 

ينظر عثمان بن جني: اخل�شائ�س، ط بدون، عامل الكتب، بريوت، ١٥٣/٥.  )١(
، بريوت، ٢٠٠٥م-  العلمية  الكتب  دار  اللغوية،ط٣،   الفروق  الع�شكري،  �شهل  بن  احل�شن بن عبداهلل   )٢(

١٤٢٦هــ:١٤7
ينظر اخل�شائ�ض: ١٥٣/٢ ومابعدها .  )٣(
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فالفعل »يرج�ا« يف �ش�رة الكهف كان الرجاء فيه للقاء اهلل ونيل غفرانه، وهذا 
لي�ض باملطلب الهني بل اإنَّه عظيم وال بد فيه من اإ�شرار. والفعل »يدع�ا« يف �ش�رة 
ي�ن�ض فيه دليل على عظمة رحمة اهلل بالنا�ض ودعائه لهم- وه� الغني عنهم-  

الإدخالهم اجلنة وهم ي�شرون اإال من رحم على الع�شيان واملخالفة.

ال�ش�اهد فهي يف االإ�شرار على دعاء غري اهلل  الثقل يف »يدع�ا« يف بقية  اأما 
وثقل وزرهم هذا من جانب، ومن جانب اآخر ثقل اإحلاحهم واإ�شرارهم على ما 

لي�ض فيه نفع.

وكما دلَّ ال�شياق على ذلك دلَّ الرتكيب اأي�شًا. فالرتكيب يف �ش�رة الكهف مبني 
»يرجوا«  ورد  لذا  فعله،  على  بالإ�شرار  اإل  جوابه  يتحقق  ل  الذي  ال�شرط  على 
بالزيادة، كما اإن متعلق الفعل قيد بـــ »رب« ژ   ىث  يث ژ ملا يف الرب�بية من اإنعام 
على العبد وراأفة به ورحمة يعظم الرجاء لها واالأمل فيها. كما اإن يف ربط ج�اب 
ال�شرط بالفاء دليٌل على احل�س ال�شريع على الرجاء والعمل ال�شالح؛  لذا ورد 
الثقل يف »يرجوا«  ا وكل ذلك متعا�شد مع دللة  اأي�شً ال�شرط بالم الأمر  جواب 

التي عربت عنها زيادة االألف يف غري م��شعها يف الر�شم العربي.

اأما �شياق ي�ن�ض فالرتكيب قد بني على اال�شمية ال على الفعلية، ويف هذا تاأكيد 
يعا�شد الثقل يف الفعل ژ حئ   مئ  ژ ملا يف اال�شمية من داللة الثبات واالإ�شرار 
على االأمر. كما اإن تخري ا�شم اهلل االأعظم »اهلل« معا�شد لعظمة الفعل؛ اإذ ه� 
ق�له  يف  اأما  يدع�هم.  ذلك  ومع  عنهم  الغني  فه�  والق�ة  والقهر  اجللل  ا�شم 
اال�شتفهام  على  مبني  فال�شاهد  ۇئ ژ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ژ ائ  تعالى: 
االإنكاري الذي يدل على عظمة خطئهم يف حق اهلل بدعاء غريه، و�شيغة »اأظلم« 

الة على اأنه فاق غريه يف الظلم معا�شدة لعظمة وثقل الفعل، ويف التقيد ژ ېئ   الدَّ
ا؛ اإذ فيه دليل على االإ�شرار واال�شتمرار اإلى النهاية  ېئ    ېئژ معا�شدة اأي�شً
ژ  ېئ   ېئ ژ فهم م�شرون على الباطل حتى تق�م ال�شاعة وهذا ثقل لفعلهم.
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اأما يف �شياق �ش�رة االن�شقاق ژ ک   گ  گ  گ  ژ فالتقييد ب��شف الفعل 
الة على امل�اظبة عليه )1( وهذا يدلُّ على ثقل الفعل  بالثب�ر وه� من املثابرة الدَّ
وا�شتمراره بعدوان وظلم؛  لذا كان جزاوؤه الثب�ر الذي اأيد بـ ژ گ  ڳ  ڳ ژ 

[ االن�شقاق: ١٢ ].

وكما كان لزيادة الألف يف ر�شم القراآن دللت مطردة كان حلذفها دللت 
مطردة اأي�شا ومنها:

الدللة الأولى: الت�سابه احل�سي:

فللت�شابه احل�شيِّ بني داللة الفعل ور�شمه بلغة يف القراآن الكرمي ومن ذلك 
يف  اإذ  [ املطففني: ٣ ]  ژ  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ     ۅ   ژ  تعالى:  اهلل  ق�ل 
اأ�شار  وقد  ال�شرقة،  يف  واخلفاء  للخفة  ملءمة  اجلماعة  واو  بعد  االألف  حذف 
اإلى اإم�شا�ض االألفاظ اأ�شباه املعاين ابن جني وعده م��شع �شريف لطيف«كاأنهم 
ت�هم�ا يف �ش�ت اجلندب ا�شتطالة ومدًا فقال�ا: �شر... وذلك اأنك جتد امل�شادر 
الرباعية امل�شعفة تاأتي للتكرير نح� الزعزعة والقلقلة .. ووجد اأي�شًا )القفلى( 

يف امل�شادر وال�شفات تاأتي يف ال�شرعة«)١(.

فالطريق يف الت�شابه احل�شي عرف عند علماء العرب، وميكن اأن يك�ن حذف 
االألف هنا من هذا الباب عن طريق خمالفة مقت�شى الظاهر يف ر�شم احلرف 
ب�شق�طه على غري مقت�شى اللغة. لذا �شقطت االألف هنا اإم�شا�شًا مبعنى اخلفة 

واخلفاء يف ال�شرقة. ويعا�شد هذا يف النظم التقابل بني حايل اال�شتيفاء ژ ۆ  
ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ژ [ املطففني: ٢ ] اإذ ثبت االألف حني كان اال�شتيفاء 

وعدم ال�شرقة ژ  ۈ ژ يف حني ورد احلذف يف �شرقتهم يف كيلهم  للنا�ض.

ينظر ل�شان العرب: ٩٩/٤.  )١(
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ى    ى   ې   ې   ژ  منهم  الغفلة  من  البعدي  ال�شياق  يف  ورد  ما  وكذلك 
ومن  اهلل،  لقاء  بعدم  منهم  ظن  ال�شرقة  فخفاء  [ املطففني: ٤ ]  ائائژ 

هنا تنا�شب ال�شياق مع حذف االألف يف الر�شم.

الدللة الثانية: انقطاع الرجاء من الفعل:

وقد يرد احلذف للألف عند انقطاع الرجاء من الفعل، وك�نه من غري طائل 
ومن ذلك ق�له تعالى:

ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ژ 
ڱڱ  ژ [ اآل عمران: ١٨٤ ].

ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ ژ [ احلج: ٥١ ].
ژ ٿ   ٿ  ٹ  ٹ       ٹ  ژ [ ي��شف: ١٦ ].
ژ چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ژ [ ي��شف: ١٨ ].

ژ ڳ ژ،  االألف  حذف  اجلماعة  ل�او  امل�شافة  االأفعال  كل  يف  اطرد  اإذ 
ژ ڇ ژ املتاأمل يلحظ انقطاع الرجاء يف هذه االأفعال، وك�ن الفعل من غري 
التكذيب ملن  ُعهد منهم  الذين  للكفار  االأنبياء  �ش�اء كان ذلك يف جميء  طائل 
�شبقهم فل اأمل يف ت�شديقهم. اأو من الذين ي�شع�ن اإلى االإف�شاد واملعاجزة يف 
يف  واالإعجاز  فاحلق  فيه  لهم  اأمل  وال  منه  طائل  وال  مردود  ف�شعيهم  اهلل  كلم 
اأو يف جميء اأخ�ة ي��شف الأبيهم وهم كاذب�ن.  القراآن ال يخفى على ذي عقل، 

وقد دلَّ ال�شياق والرتكيب يف كل من ال�ش�اهد على ذلك.

اأما ال�شياق يف ال�شاهد االأول فكان يف �شدة تكذيبهم وطلبهم ما يعجز نبيهم 
للت�شديق مبا جاء و�شبقه اأق�الهم الكاذبة على اهلل وقتل االأنبياء بغري حق، فكل 
اأما  االأنبياء.  به  قل�بهم وعدم ت�شديقهم مبا يجيء  انغلق  ما تقدم دليل على 
الت�شديق  يف  والكافرين  امل�ؤمنني  بني  التقابل  ففيه  الثاين:  ال�شاهد  يف  ال�شياق 
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والتكذيب. واأما ال�شياق يف �ش�رة ي��شف: فكان يف كذب اأخ�ته وم�ؤامرتهم على 
اأخيهم مما ال يخفى على والدهم فكل ما جاءوا به من ال�ش�اهد باطلة يف نظره.

اأما الرتكيب: فيالحظ يف ال�شاهد الأول بناء ال�شرط على )اإن( على خالف 
الرجاء  انقطاع  مع  تنا�شب  العدول  يف  لكن  متيقن  فتكذيبهم  الظاهر  مقت�شى 
متنا�شب  ژ گ  گ ژ  الت�كيد يف  اأن  كما  فيه احلذف.  ورد  الذي  الفعل  يف 
قبل  »من«  زيادة  وكذلك  كليهما.  يف  الت�شديق  يف  الرجاء  النقطاع  احلذف  مع 
الة على كرثة من  اإذ فيها دليل على ف�شحة الزمن الدَّ الظرف معا�شدة لذلك؛ 

اأر�شل اإليهم بل طائل وال ت�شديق من اليه�د.

اأما يف تركيب �ش�اهد �ش�رة ي��شف فالتقييد بال��شف ژ  ڇ  ڇ  ژ للقمي�ض 
فيه تنا�شب مع ك�ن املجيء ال طائل منه واأنَّه مكذوب. ثم اإن يف بناء املق�ل على 
ژ داللة على يقني والدهم بكذبهم وعدم �شكه يف ذلك.  ژ ڌ  ڌ   اال�شراب 
الفعل. وهذا  فائدة  ال على عدم  الدَّ االألف  ر�شم  للحذف يف  وكل ذلك معا�شد 

مطرد يف جميع ر�شم القراآن لـ )جاءوا ( التي وردت يف مثل هذا ال�شياق.

وهناك دللة م�سرتكة بني احلذف والذكر وهي النوعيـة:

داللة الن�عية اأمر عام، لذا ت�شرتك فيه زيادة االألف وحذفه غري اأنَّ اجلهة التي 
ال�شيء و�شده،  تاأتي من  اإذ  والنق�ض،  الزيادة  الن�عية خمتلفة بني  جتيء منها 
والقيد فيها تغاير اجلهة. فجهة الن�عية يف احلذف اأن الن�ع غري معروف في�ؤدي 
اإلى اإبهام وخفاء يتلءم معه احلذف. يف حني اإن الن�عية يف الزيادة نا�شئة من 
ق�ة الفعل وك�نه غري الفعل املعتاد. فليتاأمل املتاأمل ذلك يف نظم القراآن: ففي 

احلذف ورد ق�له تعالى:

ژ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ [ البقرة: ٢٢٦ ].	•
ژ ې  ې  ى  ژ [ احل�شر: ٩ ].	•

ژ ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ژ [ الن�شاء: ٩٩ ].	•
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ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ [ ال�اقعة: ٢٣ ].	•
فكل من »فاءو، تب�ءو، يعف� » ر�شمت بحذف االألف وامللحظ اأنَّ داللة االأفعال 
فيها اإبهام وخفاء ملعنى الفعل تتلءم مع احلذف، وي�شرتك معها يف هذه الداللة 
اال�شم »الل�ؤل�ؤ« اإذ الفيء يك�ن اأ�شًل الرج�ع ويك�ن ح�شيًا)١( حني ياأتي يف الرج�ع 
للزوجة، فالفعل هنا خمتلف مبهم ال يعرف كنهه م�شتقبله. وكذلك يف »تب�ءو« 
فالتب�ء هنا  غري تب�ء النا�ض اإذ التب�ء قائم على متلك ال�شكن)٢( لكن اأن يق�م 

ال�شكن على العطاء والتنازل عنه للمهاجرين فهذا الدليل على اإبهام ن�عه.

فهل  اإبهام.  فيه  الرجاء  على  القائمة  »ع�شى«  خرب  يف  »يعف�«  ورود  وكذلك 
ورد يف ع�شى يف  ما  اأن  العلماء  واإن كان متفق عند  بالعف�؟  يتف�شل اهلل عليهم 
القراآن من اهلل حمقق. اأما احلذف يف »الل�ؤل�ؤ« فبني االإبهام فيه، فه� من نعيم 
ي�م القيامة الذي مل تره عني ومل ت�شمع به اأذن ومل يخطر على قلب ب�شر وي�ؤيد 

الرتكيب هذا االإبهام.

ژ  ٹ  ڤ   ژ على ال�شرط بـ)اإن( الذي فيه دللة ال�شك  اإذ بني الرتكيب يف 
يف حتقيق ال�شرط)٣( وهذا ال�شك يتلءم مع اإبهام احلذف يف ژ ڤ ژ وكذلك 
ژ [احل�شر: ٩ ] بجعل  عطف االإميان على الدار يف التب�ء ژ ې  ى  ى  
هذا التب�ء مبهم الن�ع لتفرد االأن�شار به عن غريهم. اأما يف الفعل »يعف�« فالعف� 
ب��شف  الل�ؤل�ؤ  قيد  فقد  »الل�ؤل�ؤ«  يف  واحلذف  تقدم.  كما  »ع�شى«  خرب  يف  جعل 
واملخفي وهذا اخلفاء يتلءم مع داللة احلذف  الظاهر  واملكن�ن غري  »مكن�ن« 

على االإبهام. 

اأما الن�ع يف الزيادة فمنه ق�له تعالى: ژ وئ  ۇئ   ۇئژ [ الفجر: ٢٣ ] 
وردت  اإذ  [ الكهف: ٢٣ ]  ژ  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ    ڱ   ژڱ   وق�له: 

اخل�شائ�ض: ١٥٣/٢.  )١(
بنظر الراغب الأ�شفهاين: املفردات يف غريب القراآن، ط٣، دار املعرفة، بريوت:٣٩٠  .   )٢(

ينظر ال�شابق: 7٤.  )٣(
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الأن  وذلك  اأو�شيء؛  املجيء  ورود  م�ا�شع  من  غريها  بخلف  هنا  مزيدة  االألف 
املجيء يف ال�شاهد االأول من اأح�ال ي�م القيامة ومن اأفعال الذات االإلهية، ومن 
ثم ن�ع فعله يختلف عن فعل غريه - �شبحانه - كما اإنَّ فيه داللة ق�ة عن غريه مما 
ي�شتلزم الزيادة ال احلذف. بخلف ژ ڦ    ڦ  ڦ  ژ [ الزمر: ٦٩ ] 

الذي حذفت فيه االألف، الأنه على املعروف يف الدنيا)١(.

وكذلك الزيادة يف ژ ڱ  ژ يف �ش�رة الكهف دالة على ق�ة �شيء فكاأن فيها 
تاأكيد على ا�شتق�شاء كل �شيء، وهذا متنا�شب مع ال�شياق باأن العلم والقدرة هلل 
من دون �ش�اه. وقال �شاحب الربهان اأن الزيادة هنا لك�نه معل�ما)٢( والتعار�ض 

بني الداللتني. يف حني حذف االألف يف ژ ې   ې  ې  ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ     
وئوئژ [ النحل: ٤٠ ] للإبهام يف ال�شيء فه� من اهلل وال يعلم كيفية ذلك، 
الربهان)٣(.  �شاحب  ذلك  ذكر  وقد  وتعالى-  هلل-�شبحانه  ت�شليمًا  به  ت�ؤمن  بل 

ژڱ   اإذ بني الرتكيب يف ق�له تعالى:  وي�ؤيد الرتكيب داللة الزيادة يف االألف؛ 
مع  تتنا�شب  ق�ة  النهي  يف  الق�ة  على  ي�ؤكد  الذي  الت�كيد  على  ژ  ڱ   ڱ  
بـ »ي�مئذ«  التقييد  وكذلك  ژڱژ.  االألف يف  زيادة  اال�شتق�شاء يف  الق�ة يف 
مع »جائ« يعا�شد الزيادة يف ق�ة الفعل وك�نه غري اأي جميء؛ لق�ة اأحداث ذلك 

الي�م وتغاير ن�عها ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہژ [ اإبراهيم: ٤٨ ].

رســم األلف بين النقص والتمام
الربهان  �شاحب  لها  د  قعَّ بلغية  دالالت  والتمام  النق�ض  بني  االألف  لر�شم 
بق�له:«كل األف تك�ن يف كلمة ملعنى له تف�شيل يف ال�ج�د، له اعتباران اعتبار من 
جهة ملك�تية، اأو �شفات حالية، اأو اأم�ر عل�ية مما ال يدركه احل�ض، فاإن االألف 

ينظر اخلطيب القزويني، الإي�شاح يف علوم البالغة ت: حممد الفا�شلي، ط١ ، �شيدا، املكتبة الع�شرية:   )١(
.٩٦

ينظر الربهان يف عل�م القراآن: ٣٨٤/١.   )٢(
نف�شه.   )٣(
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حتذف يف اخلط علمة لذلك، واعتبار من جهة ملكية حقيقية يف العلم اأو اأم�ر 
�شفلية، فاإن االألف تثبت«)١( وكاأنه ي�شري اإلى تنا�شب ر�شم االألف ناق�شة مع خفاء 
املعاين، واإمتامها مع ظه�ره وهذه داللة واحدة من دالالت ر�شم االألف بالنق�ض 
وتركيبها،  ال�ش�اهد  �شياق  خلل  من  عليها  ي�شتدل  ُكرث  الدالالت  اإذ  التمام،  اأو 

ومن هذه الدالالت ما يلي:

الدللة الأولى: التوايل يف الفعل و�سهولته:

قال تعالى: ژ      ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   ژ [ ه�د: ١ ].	•

قال تعالى: ژ ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ژ [ احلجر: ٤ ].	•

قال تعالى: ژ ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  ژ [ القيامة: ١7 ].	•
وردت االألف يف ال�شاهد االأول بالنق�ض، ولهذا النق�ض يف ر�شم »كتب« داللة 
الفعل من  كان  فلئن  �شه�لة نطقه،  تكدير يح�ل عن  الفعل من غري  ت�ايل  على 
ت�ايل  على  داللة  هنا  النق�ض  يف  اأنَّ  اإال  الربهان،  �شاحب  ذكر  كما  خفًيا  اهلل 
الر�شم.  يف  االألف  عليه  دلت  ربًطا  بينها  فيما  وترابطها  ا  اأي�شً الكتاب  حروف 
اإذ قـُـيَّد و�شف  وهذا الرتابط متنا�شب مع االإحكام الذي وردت فيه هذه االألف 
الكتاب بـ«اأحكمت اآياته«، واالإحكام فيه داللة  ترابط وت�ال، ثم اإن ورود التف�شيل 
الة على الرتاخي فيه تنا�شب اأي�شًا مع اإنقا�ض  معط�فا على االإحكام بـ)ثم( الدَّ
االألف يف )كتاب( وداللتها على الت�ايل يف االآيات والربط بينها؛ اإذ ترقى نظم 
على  ال�ش�رة  بناء  مع  ومتنا�شب  ذلك،  بعد  تف�شيل  ثم  اأواًل  اإحكام  من  الكتاب 
االإجمال والتف�شيل، واالإجمال فيه تلوؤم مع نق�ض االألف اإذ فيه تقارب وت�ايل 

تتلءم مع هذا النق�ض وختم االآية بـ »من لدن حكيم خبري« تنا�شب اأي�شًا.

فهذا الرتابط من حكمته - �شبحانه وتعالى - وخربته التي اأعجزت بالقراآن 
الكلمة  نف�ض  يف  االألف  لتمام  اأتى  حني  يف  هنا.  والداللة  الر�شم  بني  والءمت 

ينظر الربهان يف عل�م القراآن: ٣٨٤/١.  )١(
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وبناءها  �شياقها  لها  اإن  بل  الداللة،  هذه  مع  التتعار�ض  ال  داللة  اآخر  �شياق  يف 
ڦ  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ    ژ ڤ   تعالى:  ق�له  يف  وذلك  اقت�شاها،  التي 
ومع   ، اهلل  اأي�شًا من  هنا  االألف  املمدودة  فـ«كتاب«  [ احلجر: ٤ ]  ڦ ڄ ژ 
كان  ما  اأن  البدء  الزرك�شي يف  ذكره  كما  ال�شابط  لي�ض  اإذن  باملد.  وردت  ذلك 
به بق�له:  االأظهر ما �شرح  الداللة  اإن  بل  االألف،  من جهة ملك�تية كان بنق�ض 
»فالقراآن اأدنى اإلينا يف الفهم من الكتاب واأظهر يف التنزيل... ولذلك ثبت يف 
اخلط األف القراآن«)١(. اإذ اإنَّ ال�شياق يق�شي اأن تفهم داللة هذا التمام يف االألف 
على اأنه اإ�شعار باأن االأمر معل�م عند اهلل، فكتاب كل �شيء واأجله معل�م عند اهلل 

اللة يف كل  م�اطن اإمتام االألف يف )كتاب(. اأزاًل. وقد اطردت هذه الدَّ

بني  اإذ  التمام  هذا  يع�شد  »كتاب«  يف  االألف  متام  فيه  وردت  الذي  والبناء 
كما  ژ ڦ  ڦ  ژ  الكتاب  لهذا  اخل�ش��ض  فيه  الذي  التقدمي  على  الرتكيب 
االألف.  والعلم يف مدة  للتاأكيد على داللة اال�شتهار  الكتاب ب��شف »معل�م«  قيد 
وال�شياق ال�ارد فيه متنا�شب مع هذا واالإعلم؛ اإذ تقدم ال�شياق يف احلديث عن 

ژ ٺ  ٿ    اأن يذرهم  ق�م معل�مني؛ لذا وجه اخلطاب لر�ش�له الكرمي 
ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ [ احلجر: ٣ ] وبني له علمه باأق�الهم 

واتهاماتهم له، ومعل�م حالهم وحال اأمثالهم من الكفار فهم ژ ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  
يع�شد  بحالهم  ال�شابق  العلم  فكل هذا  [ احلجر: ١٣ ].  ژ  ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ  
اأق�ى  داللة اال�شتهار والعلم يف مدة االألف. يف حني كانت داللة التمام والكمال 
يف ق�له تعالى: ژ ی  جئ  حئ   مئىئژ [ القيامة: ١7 ] باعتبار تركيب االآية 
وال�شياق الذي وردت فيه. اإذ ابتداأ النظم بال�عد وال�شمان من اهلل بالت�كيد »اإن 
علينا« متخريًا »نا« العظمة يف النظم التي تع�شد داللة التمام يف مدة االألف، اإذ 
الكمال فيما يجمعه اهلل ويت�لى اإقراءه- �شبحانه- كما اإنَّ يف العطف بالرتاخي 

ال�شابق: ١/  ٣٨٩  .  )١(
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والتمام،  الكمال  اإلى  ترق  داللة  [ القيامة: ١٩ ]  ژ  خت  حت    جت   يب     ىب   ژ  يف 
وهذه الدالالت تتكامل مع ما ذكره الزرك�شي من الظه�ر والقرب اإلى الفهم.

من  فبني  الظه�ر  اأما  ال�شياق،  يف  وال�شمان  ال�عد  عظمة  من  ورد  فالكمال 
النهي عن حتريك الل�شان به على عجل ليتبني ما يقراأ ژ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     
ژ ىب   باأنها  [ القيامة: ١٦ ] وبني من بيان الغاية بعد اجلمع والقراآن  ژ  ی  ی  
يب    جت  حت   خت   ژ [ القيامة: ١٩ ] فهذا القراآن البني الظاهر ه� وال �شك تام 

كامل.

الدللة الثانية: خفاء الو�سف واإبهامه:

�شرح �شاحب الربهان بهذه الداللة بق�له معلًقا على ر�شم االألف منق��شة يف 
ال�ش�اهد  اإميانًا«)١(. ومن  اإال  تعلم  الأنها روحانية ال  »االأولى حمذوفة،  »واحدة«: 

التي وردت فيها االألف ناق�شة يف الر�شم ما يلي:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  	•
ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ [ ي��شف: ٢٣ ].

ڑ  	• ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ژ 
ڳ   گگ  گ   گ  ک   ک   ک   ک 

ڳ     ژ [ االأعراف: ١٦١ ].
ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ ژ [ �ض: ٥٠ ].	•

ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ  ڄ ژ [ احلاقة: ١٣ ].	•
رفق،  فيها  فاملراودة  بالذنب،  املجاهرة  عدم  باعتبار  »راودته«  يف  فاخلفاء 
يتنا�شب  وهذا  املجاهرة.  يوهم  لئال  الألف  ل�شقوط  ر�شح  خفاء  فيه  والرفق)٢( 

ال�شابق: ١/ ٣٩٤.  )١(
املفردات يف غريب القراآن: ٢١٢.  )٢(
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اإذ االأمر يف بيتها هي وهذا خفاء، وبناء الفعل »غلَّقت«  باخل�ش��شية يف االآية؛ 
بالت�شديد »فّعل« متنا�شب مع احلر�ض والت�شدد املفه�م من اخلفاء وتتنا�شب مع 

ال اأي�شًا على اخلفاء. ق�شر االألف يف االأب�اب الدَّ

به  ي��شف  اإخ�ة  مكر  من  القريب  ال�شياق  يف  اخلفاء  مع  متنا�شب  اأنه  كما 
ال�شرت  فباعتبار  » گ «  يف  اخلفاء  اأما  اجلب.  غيابات  يف  واإلقائه 
يقت�شي �شرتها،  ال�شيئات، وهذا  وتكفري  والعف�  املنِّ  �شياق  اإذ وردت يف  للعيب؛ 
وهذا متنا�شب مع تقدم فعل » گ «،  والغفران ه� ال�شرت)١(. ومن ثم تنا�شبت 

ال على اخلفاء وال�شرت. مع نق�ض االألف يف » گ«گ الدَّ

واخلفاء كما يظهر يتفاوت من م��شع الآخر باعتبار ال�شياق، واأعلى درجات هذا 
اخلفاء ما ورد يف نق�ض االألف يف اأحداث الي�م االآخر.كما يف نق�ض األف )اأب�اب( 
واألف )واحدة( يف  [ �ض: ٥٠ ]   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ  تعالى:ژ  يف ق�له 
اأه�ال ي�م القيامة: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ ڄ  ژ [ احلاقة: ١٣ ] فاخلفاء 
هنا نابع من الن�عية اإذ ن�ع االأب�اب ون�ع النفخة اأمر غري معه�د، وال متعارف 
عليه؛ اإذ ه� من الغيب الذي ال يعلمه اإال اهلل ويع�شد يف الرتكيب داللة اخلفاء 
تنكري جنات، وت�شعيف »ڳ« الذي فيه ت�شديد يتلءم مع اخلفاء. ومع ما ورد 
يف ال�شياق من نعيم غري معروف ومعه�د، وما ورد يف ال�ش�رة من اإخفاء معرفة 
احلق من الكفار ژ ڑ  ک  کژ [ �ض: 7 ] وخفاء �ش�ؤال املحتكمني عند داوود 

- عليه ال�شلم-. 

وبناء الفعل » ڦ « للمفع�ل مع » ڄ « واطراد ال�شياق يف اأه�ال ي�م القيامة 
التي مل يعهدها اأحد وال يت�ش�رها عقل متلئم مع زيادة األف واحدة.

الكتاب خاف عن  ما يف  اإن  اإذ  »كتابية«  على احلذف يف  الرتكيب  اطرد  وقد 
النا�ض وقد غفل�ا عنه ژ ۈئ  ېئ  ېئژ [ املجادلة: ٦ ].

ال�شابق: ٣٦٤.  )١(
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الدللة الثالثة: دللة الإل�ساق والقرب:

ومن �ش�اهد هذه الداللة ما ورد يف حذف النداء يف:

ژ ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ژ [ الن�ر: ٣١ ].	•
ژ ڭ      ڭ  ۇ   ژ [ الت�بة: ٤٠ ].	•

فنق�ض االألف يف »اأيه« نابع من قرب امل�ؤمنني من اهلل وهذا متنا�شب مع ورود 
االآية يف الدع�ة اإلى الت�بة هلل ـ عز وجل ـ فهذه الدع�ة اإمنا هي ملن ه� قريب، 
مع  ومتنا�شب  اأيه«  »يا  يف  النداء  ياء  األف  مع  متنا�شب  واالإل�شاق  القرب  وهذا 
�شياق االآيات الذي كان يف الثناء على امل�ؤمنني بال�شفات احل�شنة التي تقربهم 
امل�ؤمنني  ورد و�شف  اإذ  االآية ذاتها  تركيب  اإنَّه متنا�شب مع  زلفى. كما  اإلى اهلل 
بـ«امل�ؤمن�ن« من دون »الذين اآمن�ا« وهذا فيه داللة على اكتمال اإميانهم اكتمااًل 
ي�شتلزم قربهم قربًا تلءم مع نق�ض األف »يا اأيه« كما اإن بدء االآية بفعل االأمر 

من اهلل فيه دع�ة للت�بة تتلءم مع القرب كما تقدم، وختمتها بالرجاء ژ  حئ  
اأن  اأرجى  اهلل  من  فالرجاء  القرب  لداللة  اأخرى  معا�شدة  ژ  ىئ  مئ  

يتحقق.

تعالى:  ق�له  ذلك  ومن  االعتبار  لهذا  م�شاد  باعتبار  تتم  االألف  نرى  ولذا 
ژ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ  ٺ   ژ ٺ  
[ الزخرف: ٤٩ ] فاالألف اأثبتت هنا ويف ذلك دليل على البعد بني الداعي واملدع� 
اإلى اهلل وبني من خالفه يف  الذي دعا  ال�شلم -  اأكيد بني م��شى - عليه  وهذا 
العقيدة، كما اإنَّ اأ�شل�ب ال�شخرية منهم دال على البعد اأي�شًا بدليل اأنهم ن�شب�ا 
الرب له »ربك« فكاأنه ربه وحده ولي�ض ربًا لهم،  فهذا اإعلن منهم عن تباعدهم 
ال�شياق  العهد عهد عندك عنه مذهبًا وم�شربًا. يع�شد هذا ما �شاع يف  وكذلك 
من خمالفتهم له، وابتعادهم عن احلق كل ذلك يتنا�شب مع داللة البعد يف متام 

االألف يف النداء.
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ۈژ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ  ژ  تعالى:  ق�له  يف  اأما 
بينه  وااللت�شاق  ال�شحبة  قرب  داللة  مع  االألف  نق�ض  فتنا�شب  [ الت�بة: ٤٠ ] 
جلية، اإذ االآية يف نبينا حممد - �شلى اهلل عليه و�شلم - ورفيقه ال�شديق الذي 
الزمه وال�شقه يف دع�ته وحمنته.  وهذا متنا�شب مع تركيب االآية و�شياقها. اأما 
الرتكيب ففي ورود ال��شف لهما بـ«ثاين اثنني« فاأ�شافه ل�شاحبه واأطلق الت�شمية 
وال�شكينة حا�شلة  »واأيده«  عليه«،  ال�شكينة  »اأنزل  ال�شمري  واأفرد  »ثاين«  عليهما 
الأنَّ  و�شلم -  الأنه منه ومعه عرب ب�شمريه - �شلى اهلل عليه  ل�شاحبه معه ولكن 
وهذه  ق�مه  له حني خذله  ال�شديق  ن�شرة  فه� يف  ال�شياق  اأما  له،  تبع  �شاحبه 
اأق�ى  وهي  الدين  �شحبة  يف  ال�شياق  اإن  كما  ال�شحبة،  واأل�شق  الن�شرة  اأق�ى 

االأوا�شر لذا تنا�شب معها نق�ض االألف الدال عل القرب واالإل�شاق وال �شك.

بخلف التمام ال�ارد يف ق�له تعالى: ژ ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  
ح�ار  �شياق  يف  [ الكهف: ٣7 ]  ژ  چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
فر�شمت  القل�ب  فتباعدت  العقيدة  هنا  اختلفت  اإذ  و�شاحبه.  اجلنتني  �شاحب 
»�شاحب« باملد متنا�شبًا مع اال�شتفهام من اختلف احلال ا�شتفهاًما فيه تعجب 
وق�ة اإنكار ژ ڦ  ڦ  ڄژ ومع ال�شياق الذي �شاع فيه اختلفهما بعد 

تغري العقيدة والكفر بنعم اهلل.

وميكن اأن نلحق باالإل�شاق ما ورد يف نق�ض االألف يف التقلب كما يف ق�له تعالى 
[ التحرمي: ١٢ ].  ژ  ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ژ  ال�شلم -:  - عليها  مرمي  �شاأن  يف 
ففي ر�شمها من غري االألف داللة قرب واإل�شاق؛ اإذ تداخلت معهم و�شاروا كمفرد 
واحد . واالإل�شاق هنا اإل�شاق الفرع باالأ�شل؛ لذا ورد التغليب هنا بالتذكري فلم 

ترد االآية »كانت من القانتات« بل وردت كانت من »القانتني«.
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رســم األلف بين القلب والتصحيح
لر�شم االألف بالقلب واوًا اأ�شل عام بجميع داللتها:ه� التفخيم، مبعنى ته�يل 
اللفظ واقت�شاء جّ� الرهبة،  والإبراز معاٍن تت�شل بالغر�ض، ومن هنا فاإن الداللة 

اجلزئية للتفخيم جهة تختلف باختلف ال�شياق ومن �ش�اهد ذلك ما يلي:

ژ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ  پ  پ پ ژ  	•
[ البقرة: ٢٣٨ ].

ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ ڑ  ڑ  ک  ک ک ژ  	•
[ البقرة: ٢7٦ ].

ژ   ے  ے  ۓ ۓ  ڭ ژ [ الن�ر: ٣٥ ].	•
فجهة تفخيم ال�شلة عظمة �شاأنها وجليل منزلتها يف االإ�شلم، وك�نها دليًل 
البنة  ترد  ومل  بالقلب  لها  القراآن  ر�شم  يف  د  اطرَّ لذا  املخل�شني،  اإخل�ض  على 
الإبراز عظيم جرمه وخط�رته،  للربا  التفخيم  بالت�شحيح للألف. يف حني كان 
وروده  القراآين  الر�شم  اأي�شًا يف  اطرد  لذا  واإف�شاد؛  عليه من عقاب  وما يرتتب 
بالقلب. اأما التفخيم يف«م�شكاة« فه� تعظيم جللل اخلالق وعظيم ن�ره �شبحانه 
والرتكيب.  ال�شياق  يف  اأخر  دالالت  التفخيم  على  القلب  داللة  ويعا�شد  وتعالى. 
قد  التي  التكاليف واحلق�ق  واردة يف عظيم  ال�شاهد  فال�شلة يف  ال�شياق:  اأما 
باأداء  يتق اهلل  املطلقات، ومن  نفقات  كاأحكام  واإثمها عظيم  النا�ض  يغفل عنها 
كلَّه  الربا كان  اأداء حق�قهن. و�شياق ذكر  الع�شر يتق اهلل يف  ال�شلة وخا�شة 
يف �شدة حترميه، وعظيم جرم من يحلله، وتقدمه يف ال�شياق ت�شبيه من يتعاطاه 
مبن يتخبطه ال�شيطان من امل�ض. والعق�بة ملن اأخذ به اخلل�د يف النار، ثم ما ورد 
فيه من املحق واحلرب من اهلل ور�ش�له .كل ذلك تنا�شب مع تفرد الربا بالقلب 
يف االألف من بني املعاملت املالية. اأما »امل�شاكاة« فقد وردت يف �شياق رفعة اهلل 

وتعظيمه وتفرده باجللل �شبحانه بدليل: ژ مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  
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القراآن  فرائد  من  وهي  [ الن�ر: ٣٦ ]  ىتيتژ  مت     خت   حت     جت   يب  
الكرمي.

اأما الرتكيب فقد بني الرتكيب على االأمر يف جل م�اطن ذكر ال�شلة، ومنه 
اأنها ترد يف م�اطن  اإلزام يدل على عظيم �شاأنها، كما  هذا امل��شع، ويف االأمر 
اإن  كما  �شاأنها  لعظيم  معا�شد  اأي�شًا  وهذا  االإميان،  وق�ة  ال�شلح  بعل�ِّ  الثناء 
ذكر اخلا�ض بعد العام ژ ٱ  ٻ  ٻٻ ٻ ژ  فيه تعظيم 
يتنا�شب مع داللة  الع�شر عن غريها، وهذا وال �شك  اأي�شًا وخ�ش��شية ل�شلة 
اخل�ش�ع  من  عالية  درجة  القيام  يف  القن�ت  وتخ�شي�ض  التفخيم.  على  ال�او 
على  الربا  م��شع  يف  الرتكيب  ويدلُّ  اأي�شًا.  ال�شلة  يف  التفخيم  داللة  تعا�شد 
الرتبية  ژ ڌ   ڌ  ڎ ژ وبني  املحق  التقابل بني  ببنائه على  تعظيم حرمته 
والنماء ژ ڎ  ڈ ژ. وا�شتعمال املحق من دون غريه من االأفعال الدالة 
على االإهلك فيه ق�ة يف الفعل و�شدة يف العق�بة تلئم داللة القلب يف الربا على 

التعظيم والتفخيم.

ا�شم  اإذ ه�  التفخيم،  اأي�شًا يف  با�شم اجلللة »اهلل« فيه تلوؤم  الفعل  وتعليق 
اجللل والعزة والقهر)١( وهذه الق�ة والتفخيم يف اجلللة متلئمة مع التفخيم 
يف القلب. اأما امل�شكاة فبناوؤها ورد على ا�شتطالة الت�شبيه وكرثة التفا�شيل وفيه 
تركيب  يف  اطرد  الذي  التقييد  يعا�شد  القلب.كما  يف  التفخيم  يعا�شد  تفخيم 

االآية ژ ۓ  ڭ  ژ، ژ  ڭ  ڭ  ۇژ، ژ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ژ.

والرتقي يف تخري االأدوات التي قام عليه الت�شبيه فيه ق�ة وتعظيم اأي�شًا يعا�شد 
تفخيم القلب اإذ بداأ بالكاف«كم�شكاة« ثم ترقى اإلى »كاأن« ژ ۆ  ۈ   ۈ ژ 

ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ژ  امل�شبه  تقييد  ويف  اليقني)٢(.  داللة  فيه  الذي 

تعبري احلق عن ذاته:7  )١(
يعي�ض بن علي بن يعي�ض م�فق الدين، �شرح املف�شل، ط من دون، اإدارة الطباعة املنريية، لبنان:   )٢(

.٨ / ٨٢
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ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ائ   ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
حمددا  [ الن�ر: ٣٥ ]  ژ  حئ   جئ   ی   ی   ی   ىئی   ىئ      ىئ   ېئ   ېئېئ  
ن�عها وا�شفا عظمة ن�ر زيتها كل ذلك فخامة على فخامة ژ   وئ  وئ  ۇئژ وفيه 

تلوؤم مع ورود امل�شكاة بالقلب الذي اأ�شل الداللة فيه التفخيم.

رســم األلف بين القصر والمد
ق�ة  بني  تدور  رئي�شة  بلغية  داللة  القراآن  ر�شم  يف  ومدها  االألف  ولق�شر 
ال��شف عند املد و�شعفه وه�انه عند الق�شر وتتنا�شب كل منها مع �شياق النظم 

وبنيته ومن ذلك ق�له تعالى:

ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ژ [ احلاقة: ١١ ].	•

ژ ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ژ [ طه: ٤٣ ].	•

ۆ  	• ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ژ 
ائ   ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   
ژ  ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ     ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  

[ االأعراف: ١٦٩ ].

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ ڀ  ڀ  ڀ   	•
ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ [ االإ�شراء: ١ ].

ففي امتداد االألف انطلق لله�اء يدل على مده، ومن ثم ق�ة ال��شف وامتداده 
اأما  باعتبار.  �شاهد  كل  يف  وتاأتي  وثباته،  ال�شئ  امتداد  على  داللة  وفيه  اأي�شًا، 
ق�شره ففيه ق�شر لل�ش�ت  يدل على �شعف ال��شف وه�انه. فامتداد االألف يف 
تنا�شب  وفيه  املدى احل�شي  الطغيان وجتاوزه  امتداد  مع  متنا�شب  ٿ ژ  ژ ٺ  
مع و�شف الط�فان �ش�اء يف ت�ش�ير م�جه باأنه كاجلبال وما فيه من جتاوز مع 
العل� واالرتفاع مبا يتنا�شب مع الطغيان، كما اإنه متنا�شب مع امل�شند اإليه »املاء« 
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الفعل،  منه  يتاأتى  وال  حقيقًيا  فاعًل  لي�ض  »املاء«  اإليه  فامل�شند  االإ�شناد،  وجهة 
ومن ثم فهناك تنا�شب بني العدول يف ر�شم الفعل »طغا« والعدول يف اإ�شناده اإلى 
فاعل جمازي وامل�شند اإليه »املاء« ال يفعل بل ه� م�شري بق�ة غريه، ومن ثم فل 
ه�ادة يف فعله وال حتكم فيه منه، ومن هنا تاأتي ق�ة الفعل وامتداده زمًنا وو�شًفا 

بخلف الفاعل العاقل.

طغيانه،  بلغ  مهما  منه  الته�ين  فلإرادة  فرع�ن  �شاأن  يف  »طغى«  ق�شر  اأما 
الغر�ض  مع  تنا�شب  فيه  فرع�ن  طغيان  مع  الفعل  يف  املق�ش�رة  االألف  واإتيان 
وقلِّته من  ال��شف  اإلى �شعف  اإ�شارة  فيه  ث عنه  املتحدَّ الكلم، وحال  له  املراد 
حيث احلقيقة وج�هرها، ال من حيث املظهر فحقيقة الفعل هنا على االأ�شل قلة 
ال��شف، وهذا يتنا�شب مع �شياق ال�شمان وال�عد بالن�شرة والتاأييد و�شلمتها؛ 
ف�شمان ال�شلمة ي�شتلزم ته�ين اأمر فرع�ن وفعله، ومن ثم يتنا�شب ق�شر االألف 
مع الفعل تنا�شًبا عك�شًيا؛ فالطغيان جتاوز احلد يف ال��شف، وداللة الق�شر يف 
االألف دالة على الدونية فيه والعدم، ومن هنا يتاأتى من انفكاك اجلهة واختلف 
االعتبار وجهًا لطيفًا،  فالتجاوز يف ال��شف مبا يدل عليه الطغيان بح�شب ظاهر 
من  ال�شياق  يف  ورد  ما  بدليل  اهلل،  عند  حقيقته  بح�شب  وته�ينه  للنا�ض  الفعل 
ته�ين لفعلهم ژڇ  ڇ   ڍ  ڍڌژ [ طه: ٦٩ ] فجاء بـ »ما« ليدلل على ته�يل 
املزيف،  ليبني حقيقته وج�هره  �شاحر«  »كيد  واأطلق عليه  النا�ض  اأعني  ذلك يف 
كما  اجلهة،  اختلف  باعتبار  عك�شًيا  تنا�شًبا  املادة  الق�شر  نا�شب  هنا  ومن 
يتاأتى  ال  بحيث  وقدره  زمانًا  املحدود  فرع�ن  وه�  اإليه  امل�شند  باعتبار  نا�شبها 
منه التناهي يف االختلف، فل بد من تقييده وق�شره كما ق�شرت االألف. وهذا 
متنا�شب مع ال�شياق الذي جاء يف معر�ض رجاء التذكر منه اأو اخل�شية ومن ثم 
االنتهاء من الطغيان، وهذا ال يتاأتى يف معنى املد، وما فيه من عدم االنتهاء اإلى 

غاية حم�ش��شة يقف عندها.
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ال�ش�رة  التف�شيل الذي �شاع يف  »اأق�شا« متنا�شبًا مع  األف  املدُّ يف  وكذلك ورد 
والقدرة التي دلت عليها بداية  االآية »�شبحان« فامتداد األف »االأق�شا« متنا�شب 
مع التعظيم وطلقة القدرة التي ال حد لها وال ح�شر من وجه،  ومتنا�شب مع 
االإ�شراء  تعليق  بدليل  و�شلم -  لر�ش�له - �شلى اهلل عليه  الفعل من اهلل  امتداد 
بـ«عبده« بباء االإل�شاق الدالة على القرب وباإ�شافة »عبد« اإلى جلله - �شبحانه 
وتعالى - وكل ذلك ي�شتلزم امتداًدا يف العطاء والكرم للر�ش�ل - �شلى اهلل عليه 
و�شلم - والرتكيب الذي وردت فيها »االأق�شا« متنا�شب وال �شك مع هذا االمتداد 
اإذ بداأت بامل�شدر »�شبحان« الذي فيه داللة ثبات يف�شي اإلى امتداد يف العظمة، 
وعرف بالذي وال يخفى على متاأمل داللتها على عظيم �شاأن املعرف بها عظمة 

ژ پ  الغاية  انتهاء  فيها  التي  بـ«اإلى«  عدى  ثم  ومن  االألف  امتداد  مع  تتنا�شب 
هكذا  و�شعه  كان  فاإذا  ٺ ژ  ڀ   ژ ڀ    االأق�شى  وتقيد  ڀ ژ  ڀ  
فاالمتداد هنا نابع من انتهاء الغاية يف الفعل باعتبار، ويف القدرة باعتبار اآخر 
كما تقدم. كما اإن الربكة مل تقف عليه فقط بل امتدت ملا ح�له ولك ذلك متنا�شب 
مع امتداد االألف. اأما ق�شر االألف »يف اأدنى« ففيها داللة عك�شية المتدادها يف 
متنا�شب  وهذا  منه.  واالأمل  االأمد  وانتهاء  الته�ين  على  دليل  فيها  اإذ  »اأق�شا« 
اإلى  باالإذالل وحت�يلهم  اليه�د وعقابهم  �شاأن  الته�ين من  �شياق  مع ورودها يف 
ژ گ  گ ژ [ البقرة: ٦٥ ] ومع ما ورد يف ال�شياق ژ ک  ک  ک ژ 
[ االأعراف: ١٦7 ] اإذ جعل قدرهم و�ش�مهم ژ ک  ک ژ وكل ذلك متنا�شب 
اللم  باإ�شكان  اإن جعلهم من اخلْلف  ثم  املق�ش�رة.  االألف  التدين يف معنى  مع 
ال من اخلَلف بفتحها دليل ثان على ته�ين �شاأنهم فاخلْلف الرديء واملتاأخر)١(.

والتعريف للأدنى با�شم االإ�شارة »هذا« ومعل�م اأنها هنا للتحقري بداللة ال�شياق 
[ االأنبياء: ٣٦ ].   ژ  ڀ   ڀ    ڀ   پ   ژ  تعالى:  ق�له  يف  كما  هنا 
الته�ين  لداللة  معا�شد  [ االأعراف: ١٦٩ ]  ژ  ۇ   ڭ   ڭ   ژ  َعَر�ض  وجعله 

املفردات يف غريب القراآن: ١٦٢.  )١(
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الأن  اأ�شلم  الته�ين  هذا  كل  وت�ايل  هني)١(.  بالتايل  فه�  له  ثبات  ماال  فالَعَر�ض 
يعرف »الأدنى« بــــ)األ( الدالة على ا�شتغراقه يف الهوان وال�شقوط فكاأنه الهني 
التام اله�ان وثم اأ�شلم كل هذا اإلى اأن تاأتي االألف مق�ش�رة لتتنا�شب مع �شعف 
وه�ان االأدنى، وكذلك عدم ثباته وانق�شاء اأمره يعك�ض االمتداد يف االألف الدال 

على ثبات وعل�ِّ �شاأن.

الخاتمة
وبعد متام البحث اأخل�ض اإلى نتائج عدة لبلغة القراآن يف ر�شمه للألف ميكن 

اإجمالها يف عنا�شر ثلثة هي:

اأوًل: مراعاة اطراد الدللة:

باختلف  اإال  يخالفها  ال  التي  املطردة  داللته  له  للألف  م�شحفي  ر�شم  فكل 
ال�شياق والغر�ض، ومن دالالت زيادة االألف مايلي:

الرتقي يف الداللة.	•

تناهي ال��شف.	•

الداللة ال�ش�تية.	•

الن�عية وهي داللة م�شرتكة بني الزيادة واحلذف يف كٍل باعتبار.	•
ومن دالالت حذفها مايلي:

الت�شابه احل�شي.	•

انقطاع الرجاء من الفعل .	•
ومن دالالت ر�شم امل�شحف للألف بني النق�ض والتمام مايلي:

الت�ايل يف الفعل و�شه�لته التي تقت�شي نق�ض االألف يف الر�شم.	•

ال�شابق: ٣٣٤.  )١(



2٥٥

الندوات والمؤتمرات 8

  هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا  

خفاء ال��شف واإبهامه التي تقت�شي نق�ض االألف يف الر�شم ، تقابلها داللة 	•
العلم به التي تقت�شي اإمتام ر�شمه.

داللة االإل�شاق والقرب التي تقت�شي نق�ض االألف يف الر�شم، تقابلها داللة 	•
البعد التي تقت�شي اإمتام ر�شمه.

يختلف  الذي  التفخيم  رئي�شة هي  داللة  والت�شحيح  القلب  بني  االألف  ولر�شم 
وجهه بح�شب ال�شياق واملقام. ومثله ر�شم االألف بني املد والق�شر له داللة رئي�شة  
،  و�شعفه وه�انه عند الق�شر مع تنا�شب كل منها  تدور بني ق�ة ال��شف عند املدِّ

مع �شياق النظم وبنيته.

ثانيا: اإبراز التالوؤم بني الر�سم والنظم:

اإذ تنا�شبت ق�ة التاأكيد مع داللة الق�ة يف زيادة االألف ومنه زيادتها يف تهديد 
�شيدنا �شليمان - عليه ال�شلم - للهدهد ژەئ ژ، وتنا�شبت باملقابل �شعف 

ال��شف وخفاوؤه مع حذفها كما يف ق�له تعالى ژ ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ژ

وتنا�شب العلم واال�شهار مع متام االألف كما يف متامها يف كلمة الكتاب ژ ڤ  
اجلهل  مع  باملقابل  نق�شها  وتنا�شب  ڦژ،  ڦ  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   
باالأمر، وك�نه غري متعارف عليه كاأب�اب اجلنة ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ژ. 
ر�شم  اطراد  يف  كما  واوًا   االألف  قلب  يف  ال�شم  مع  التفخيم  داللة  وتنا�شبت 

ژ ٻ ژ بال�او داللة على عظيم �شاأنها.

وتنا�شب جتاوز احلد يف الطغيان مع امتداد ال�ش�ت باالألف يف ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ ژ وه�انه مع ق�شر ال�ش�ت بها يف  ژ ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ ژ.

ثالًثا: اأثر ال�سياق يف تغاير الر�سم ب�سقيه احلايل واملقايل:

حيث تنا�شب كل وجه يف ر�شم االألف من زيادة اأو حذف مع �شياقه، ومن ذلك 
يف  احلد،  وجتاوز  الزيادة  بيان  ال�شياق  اقت�شى  ملا  ممدوة  طغا  يف  االألف  ر�شم 
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حني ر�شمت مق�ش�رة حني اقت�شى ال�شياق الته�ين منها، وكذلك ر�شمها ناق�شة 
ژ حني وردت يف االأخ�ة ال�شادقة بني الر�ش�ل - �شلى اهلل  ژ ڤ  يف كلمة 
عليه و�شلم- وال�شديق - ر�شي اهلل عنه - وتامة حني تفرقت ال�شحبة باختلف 
العقيدة يف ق�شة �شاحب اجلنتني ورفيقه. وقد عا�شد تركيب  كل منهما هذه 

الداللة كما ه� مبني يف البحث.

توصيات البحث:
العثماين وخ�شائ�شه،  الر�شم  الدرا�شات ح�ل بلغة  الباحثة مبتابعة  ت��شي 
للربط بينه وبني االإعجاز القراآين من حيث تراكيبه و�ش�ره. كما ت��شي الباحثة 

باالهتمام بدرا�شة الر�شم تدري�ًشا الرتباطه به�ية امل�شحف وخ�ش��شياته.
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روي�ش • د. يا�سر الدَّ

حرف األلف بيـن رسـمني مظاهر االختالف 
وتنوع األغراض البالغية

د. �سهري عي�سى مرعي القحطاين •
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أبحاث ودراسات

ت
سا

درا
ث و

حا
أب

ع 
ة م

راك
ش

بال
كز 

ملر
ها ا

قام
ي أ

الت
وة 

ند
ال

ملي
لعا

ها ا
وم

يف ي
ية 

رب
لع

 با
فاء

حت
د ا

خال
ك 

املل
عة 

جام
ا ب

به
آدا

ة و
ربي

لع
ة ا

لغ
 ال

سم
ق

ردمك: ٤-٢-٩٠٦٤٨-٦٠٣-٩٧٨

المملكة العربية السعودية
مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

هاتف: 2581082 11 966+ فاكس: 2581069 11 966+
ص.ب 12500 الرياض 11473

 هذه الطبعة 
 اإهداء من املركز 

وال ي�شمح بن�شرها 
ورقيًا اأو تداولها 

جتاريًا


